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šiupinys

asmenukė

Pakliuvus į KGB akiratį, likdavo arba 
kariuomenė, arba „stukačiaus pareigos“

„Ačiū, kad domitės laisvės 
samprata, jos esybe, kuri vi-
sada buvo esmių esmė. Kal-
bant apie laisvę, visada ausyse 
skamba G.Verdi operos „Na-
bukas“ motyvas: „Skrisk, sva-
jone, sparnuotoji mano...“

Tik, deja, laisvę visi skirtin-
gai suprantame. O ir būti ki-
taip tikriausiai negali, nes mes 
visi esame skirtingi. Aš savo 
gyvenime vadovaujuosi kaž-
kada suprasta nuostata, kad 
tikra laisvė yra tik kartu su at-
sakomybe“ – pokalbį pradeda 
anykštėnas, buvęs Seimo narys, 
Kovo 11-osios Akto signataras 
Jonas ŠIMĖNAS.

Signatarą kalbina žurnalistė 
Daiva GOŠTAUTAITĖ.11 psl.

Pradėti bendradarbiavimą su kinais 
ūkininkams pritrūko drąsos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Į šį mėnesį Kinijos Pengžou mieste vykusią parodą pristatyti savo produkcijos neišvyko nei vienas 

Anykščių rajono ūkininkas. 
Dalyvauti tokioje parodoje juos ragino šią vasarą Kinijos Pengžou miestą apsilankę ir ketinimų 

bendradarbiauti protokolą su šio miesto vadovais pasirašę Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis 
bei laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė.

Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direk-
torė Kristina Beinorytė sakė, kad susitikinėdama su pavieniais 
anykštėnais, ji su jais šnekasi apie bendradarbiavimo galimybes 
su kinais. Perspektyvą Kinijoje mato ir Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis.

Gera būdavo signatarui Jonui Šimėnui grįžti į gimtąją sodybą Papiliuose, kur 
laukdavo prieš penkerius metus Anapilin išėjusi motina Stasė Šimėnienė. 

„Mes jiems siūlėme, bet nei vie-
nas iš jų nepasiryžo tokiam drąsiam 
sprendimui. Visi laukia kažkokių 
platesnių bendradarbiavimo taškų, 
kad mes pasiūlytume konkrečius 
bendradarbiavimo būdus, o po to 
ūkininkai kitais ar dar kitais metais 
bus drąsesni“, - Anykščių rajono 
ūkininkų ryžtą užmegzti bendra-
darbiavimo ryšius su Kinija įverti-
no K.Beinorytė. 

Tiesa, rajono ūkininkai jau pir-
mojo susitikimo Anykščių rajono 
savivaldybėje metu bendradarbia-
vimo galimybes su kinais vertino 
skeptiškai.

3 psl.

Vaučeriai

Gyvename vis geriau – Vy-
riausybė svarsto idėją grįžti prie 
maisto talonų. Pradžioje Prem-
jeras žadėjo maisto talonus vi-
siems, dabar – tik mažiems vai-
kams. Negausiu aš „vaučerio“.

Prisimenu ano tūkstantmečio 
pabaigą, kai valdžios komisijos 
skirstė baldus, šaldytuvus ir te-
levizorius. Tačiau nuo tų laikų 
gerą dešimtmetį mano spintelėje 
gulėjo tik 5 gabalai ūkiško muilo 
su žavingu užrašu „GOST“. 

Niekad man nesisekė. Lemtis.

Gražina ŠMiGelskienĖ

Kalitos kalnas 
vėl liko be
vadovo

2 psl.

Po žydėjimo 
nebūtinai ateina 
branda

5 psl.

Išrinktas naujas 
ligoninės 
direktorius

3 psl.

Savivaldybės 
pagyros
peržengė ribas

6 psl.

Renginys. Anykščių rajono neį-
galiųjų draugija neįgaliuosius ir jų 
šeimų narius kviečia į renginį, skir-
tą neįgaliųjų dienai paminėti. Ren-
ginys vyks 2018 m. gruodžio 3 d., 
11 val., Anykščių kultūros centre, 
A. Baranausko a. 2.

Liberalai I. Lapkričio 22 d., rin-
kosi Anykščių liberalai. Esminis 
susirinkimo tikslas - nutarti, kaip 
jiems elgtis per artėjančius savival-
dos rinkimus: į rinkimus eiti su par-
tijos vėliava ar kaip visuomeniniam 
komitetui. Taip pat svarstyta, ar kel-
ti partijos kandidatą į Anykščių ra-
jono merus. Anykščių liberalų lyde-
ris Lukas Pakeltis „Anykštai“ sakė, 
kad sprendimą skelbs kitą savaitę. 
Panašu, kad dvejojantis L.Pakeltis 
vis dėlto kandidatuos į Anykščių 
rajono merus. Liberalų (arba vi-
suomeninio komiteto) kandidatų 
sąrašas bus sudėliotas po reitingavi-
mo, kuris dar nėra įvykęs. Viena iš 
L.Pakelčio komandos lyderių turėtų 
būti buvusi Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė.  

Liberalai II. Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) Anykščių sky-
riaus pirmininkas Alvydas Ger-
vinskas „Anykštai“ sakė, kad jo 
partija atskiro kandidatų į Anykščių 
rajono tarybą sąrašo nesudarys. Ar 
A.Gervinskas integruosis į kitos 
partijos ar Visuomeninio komiteto 
sąrašą? „Kvietimą turiu - sprendimo 
dar nėra“ – „Anykštai“ sakė buvęs 
rajono meras, dabar laikinasis UAB 
„Anykščių vandenys“ direktorius 
A.Gervinskas.

„Tvarka ir teisingumas“. Parti-
ja „Tvarka ir teisingumas“ kandida-
tų į Anykščių rajono tarybą sąrašo 
nesudarys. Šios partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas Romualdas 
Gėgžnas „Anykštai“ sakė, kad gero 
sąrašo partija sudaryti nepajėgs, o 
bet kokio sudarinėti nesinori. Pats 
R.Gėgžnas greičiausiai kandidatuos 
į Vilniaus miesto tarybą.

Sandoris. Nepaisant gyvento-
jų protesto Anykščių savivaldybė 
įsigijo namą Anykščių Švyturio 
gatvėje. Name, kuriame įsikurs šei-
myniniai vaikų namai, jau pradėtas 
remontas.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Lapkričio 19 dieną apie 

9.40 val. gautas moters (g. 1971 m.), 
gyvenančios  Kurkliuose, Anykščių 
g., pareiškimas, kad iš pagalbinio 
pastato, išlaužus duris, pavogtas 
benzininis pjūklas „Erman“, žolia-
pjovė (trimeris) „Vagner“, bei van-
dens siurblys „Herkmann“. Padaryta 
180 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Lapkričio 19 dieną apie 
16.20 val., Anykščiuose, Slyvų g., 
neblaivus (nustatytas 1,51 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1969 m.) smurtavo 
sugyventinės (g. 1975 m.) atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Lapkričio 19 dieną apie 
15.00 val., Anykščiuose, Draugys-
tės g., savo gyvenamojo namo kie-
me staiga mirė vyras (g. 1971 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Globotinės. Lapkričio 19 dieną 
gautas vyro, gyvenančio Debeikių 
seniūnijos Čekonių kaime, O. Se-
delskytės g., pareiškimas, kad lapkri-
čio 16 dieną apie 14.00 val. iš namų 
išvažiavo ir negrįžo globotinės (g. 
2001 m. ir g. 2001 m.), jų buvimo 

vieta nežinoma. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.Globotinės į namus su-
grįžo, tačiau policijai paaiškinti, kur 
buvo išvykusios, nepanoro.

Konfliktas. Lapkričio 21 dieną 
apie 22.21 val.Troškūnų seniūnijos 
Mažionių kaime, namuose, vyras (g. 
1997 m.) (nustatytas 1,03 prom. gir-
tumas) smurtavo prieš tėvą (g. 1974 
m.) (nustatytas 1,74 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras uždarytas į areštinę.

Tepalai. Lapkričio 20 dieną apie 
10.12 val. gautas vyro (g. 1973 m.) 
pareiškimas, kad Debeikių seniūni-
jos Sterkiškio kaime, išdaužus ūki-
nio pastato lango stiklą, iš vidaus 
atidarius įėjimo duris, buvo pavog-
tos keturios 205 l talpos su tepalu. 
Padaryta 900 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Lapkričio 20 dieną apie 
15.17 val. Anykščių seniūnijos Bi-
kūnų kaime, namuose, rastas vyro 
(g. 1968 m.) kūnas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Paieška. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos 
komisariate yra vykdoma Mindaugo 

Aukštuolio (g. 1985 m.), kuris 
pripažintas įtariamuoju pagal 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 178 straipsnio 2 dalį 
(svetimo turto pagrobimas 
įsibraunant į patalpą), neturinčio 
pastovios gyvenamosios vietos, 
paieška. Turimais duomenimis, 
M. Aukštuolio buvimo vieta yra 
tarp Kavarsko, Kurklių ir Vidiškių 
seniūnijų. M. Aukštuolis gali naudotis 
vyrišku, bėginiu, raudonos spalvos 
dviračiu, ant kurio rėmo užrašas 
„Coca Cola“. Gyventojus, ką nors 
žinančius apie vyro buvimo vietą 
ar jį mačiusius, prašome informuoti 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyriausiąjį tyrėją Rimvydą 
Versinską tel. (8-612) 55962 arba 
bendruoju pagalbos telefonu – 112.

Pagrindinė Kalitos pramogų ir 
sporto komplekso veikla – kalnų 
slidinėjimas. Šios savaitės pra-
džioje Vilniaus Liepkalnio trasoje 
jau buvo pardėtas „pūsti“ dirbtinis 
sniegas, tuo tarpu Anykščiuose 
lapkričio 21 d. sniego patrankos 
dar nebuvo paleistos. Tačiau, gal-
būt skaičiuojama, kad potencialus 
pramogautojų srautas Anykščiuose 

Kalitos kalnas vėl liko be vadovo Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Kalitos pramogų ir sporto kompleksui vos metus vadovavęs Val-
das Skliaustys pasitraukė iš šių pareigų. Kalitos kalno komplek-
sas yra Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro padalinys. 
Šios įstaigos laikinoji direktorė Kristina Beinorytė „Anykštai“ 
sakė, kad ji dabar tiesiogiai vadovaus ir Kalitos kalno komplek-
sui. Naujo vadovo konkurso skelbti kol kas neplanuojama.

bus žymiai mažesnis, nei Vilniuje, 
todėl kol kas neverta ruošti slidinė-
jimo trasos. Vis tiek, tikėtina, kad 
dabartinis atšalimas trumpalaikis ir 
sniegą netrukus nulis lietus.

Pasak K.Beinorytės, V.Skliaustys 
iš darbo pasitraukė dėl „asmeninių 
priežasčių“. Priminsime, jog prie 
šios kadencijos rajono valdžios 
V.Skliaustys – trečiasis iš darbo 

išėjęs Kalitos kalno komplekso 
vadovas. Ilgametis vadovas Liu-
dvikas Avietė pareigų neteko tuoj 
po 2015-ųjų savivaldos rinkimų. 
Jį pakeitęs Ramūnas Blazarėnas 
2017-ųjų pavasarį padarė karjerą - 
tapo Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoju. 

Pats V.Skliaustys pasitraukimo 
iš darbo priežasčių taip pat nebu-
vo linkęs komentuoti. Jo teigimu 
- priežastys niekaip nesusiję su ra-
jono ar Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro valdžia. Kito 
darbo pagal išsilavinimą matema-
tikos mokytojas V.Skliaustys kol 
kas sakė nėra susiradęs.

Valdas Skliaustys Kalitos 
pramogų ir sporto komplek-
sui vadovavo vos vienerius 
metus.

Režisierius J.Buziliauskas 
Anykščiuose gyvena ir Anykščių 
kultūros centro teatrui vadovauja  
nuo 2013 metų. 

Per penkerius metus Anykščių 
kultūros centre J.Buziliauskas 
pastatė 12 spektaklių, juose vai-
dina apie 50 aktorių, tarp kurių – 
Anykščių rajono mero Kęstučio 

Kultūros premija – režisieriui ir humoristui Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į posėdį susirinkusi Anykščių rajono savivaldybės Kultūros 
taryba balsų dauguma nutarė 2018 metų Anykščių rajono sa-
vivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją siūlyti skirti 
Anykščių kultūros centro teatro režisieriui Jonui Buziliauskui. 

Kandidatą pasiūlė Anykščių menininkų asociacija.

Tubio patarėjas Donaldas Vaičiū-
nas, Anykščių rajono savivaldy-
bės laikinoji Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė, Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Ieva Gra-
žytė ir kt.

Anykščiuose režisierius 
J.Buziliauskas organizuoja tarp-

tautinį teatrų festivalį „ARTimi“.
Publikai režisierius J.Buziliauskas 

taip pat puikiai pažįstamas kaip hu-
moro grupės „Ambrozija“ veikėjas, 
kurioje jis kuria Beausio personažą. 
Tiesa, ši kandidato veikla kažkodėl 
pretendento gauti premiją anketoje 
nėra minima.

Pasiūlytai kandidatūrai dar turės 
pritarti Anykščių rajono taryba.

J.Buziliauskas buvo vienintelis 
kandidatas teikiamas šiai premijai 
gauti.

T.Mikeliūnaitės kultūros premi-
ją Anykščių rajono savivaldybė 
skiria kasmet nuo 2001 - ųjų metų. 

Režisierius Jonas Buziliaus-
kas pristatomas kaip „pro-
duktyvus režisierius“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko literatūrinės 
premijos skyrimo komisijos posė-
dyje buvo svarstyti trys kandidatai 
ir penkios jų parašytos knygos. 
Poeto V.Braziūno kandidatūrą pa-
siūlė Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla.

Premijai taip pat poeto Roberto 
Keturakio knygas „Tiktai akimir-
kos“ ir „Nakties baltieji debesys“ 
pasiūlė VšĮ „Rašytojų klubas“, po-

Į literatūrinę premiją pretendavo vien poetai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko 
literatūrinę  premiją pasiūlyta suteikti poetui Vladui Braziūnui 
už knygą „Lėtojo laiko aky“.

eto  Dainiaus Dirgėlos knygas „Re: 
plikos/stebėto jo užrašai“ ir „Vai-
dmenų knyga“ pasiūlė Lietuvos 
rašytojų sąjunga.

V.Braziūnui premiją suteikti nu-
spręsta komisijos balsų dauguma – 
už tai balsavo 4 iš 5 narių. Tiesa, 
net trys jų posėdyje nedalyvavo.

66-erių poetas V.Braziūnas yra 
gimęs Pasvalyje. Kurį laiką jis yra 
dirbęs savaitraščio „Literatūra ir 
menas“ vyriausiuoju redaktoriu-

mi. Tik debiutavęs kaip poetas, 
jis 1984 m. pelnė Zigmo Gėlės 
premiją. 2008 m. už eilėraščių ci-
klą „Slaptoji ornitologija: inkilų 
šventinimas“  poetas apdovano-
tas literatūrine „Varpų“ premija, o 
2013 m. už eilėraščių knygą „Fon-
tes amoris“ jam paskirta Bernardo 
Brazdžionio literatūrinė premija.

V.Braziūno kūryboje vyrauja 
kaimiškosios ir miestietiškosios 
patirties sandūros, praeities ir da-
barties sąsajų apmąstymai. 

A.Baranausko literatūrinė premija 
įsteigta 2010- tais metais, ji teikiama 
kasmet.

Poetui Vladui Braziūnui 
premiją planuojama įteikti 
gruodžio 7-tą dieną.

Supainiojo. Buvęs Utenos ko-
legijos direktorius Gintautas Bu-
žinskas, priimdamas sprendimus 
dėl kolegijoje įdarbintų savo sūnų, 
supainiojo interesus ir pažeidė 
įstatymus, nustatė Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija (VTEK).
Tyrimo duomenimis, G. Bužinskui 
vadovaujant kolegijai pagal ter-
minuotas darbo sutartis jo sūnūs 
ėjo lektoriaus ir pagalbinio ūkio 
darbuotojo pareigas. Sutartis dėl 
jų įdarbinimo sudarė ne G. Bužins-
kas, tačiau jis išleido įsakymus dėl 
sūnų atleidimo iš minėtųjų pareigų 
ir atliko atitinkamus pakeitimus jų 
darbo sutartyse.

Biudžetas. Seimas pritarė kitų 
metų „Sodros“ biudžetui, o Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
(PSDF) biudžetas grąžintas tobu-
linti Vyriausybei. Dar liko balsa-
vimas dėl „Sodros“ biudžeto priė-
mimo. Tuo tarpu PSDF biudžetas 
grąžintas Vyriausybei tobulinti, 
kaip siūlė pagrindinis Sveikatos 
reikalų komitetas. Už komiteto 
išvadą balsavo 63 Seimo nariai 
ir trys susilaikė. Parlamentas taip 
pat apsvarstęs grąžino Vyriausy-
bei valstybės biudžetą. Tai įprasta 
procedūra – po pirmojo svarstymo 
Seime dokumentas paprastai grą-
žinamas tobulinti, o galutinai pri-
imamas gruodį.

„Brexit“. Europos Sąjungos 
šalių derybininkai penktadienį su-
sitikoderinti Jungtinės Karalystės 
pasitraukimo iš Bendrijos sutarties 
galutinio varianto, rašo laikraštis 
„The Guardian“. ES diplomatai su-
sitikime pabandys sudėti „paskuti-
nius taškus“ ne tik JK pasitraukimo 
iš ES susitarimo tekste, bet ir poli-
tinėje deklaracijoje dėl Londono ir 
Briuselio ateities santykių, skelbia 
visuomeninis transliuotojas BBC. 
Remiantis pranešimais, dėl Ispa-
nijos keliamų pretenzijų galutinio 
„Brexit“ sutarties varianto gali 
nepavykti suderinti iki paskutinių 
minučių prieš lapkričio 25 dienos 
viršūnių susitikimą.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Pradėti bendradarbiavimą su kinais 
ūkininkams pritrūko drąsos

(Atkelta iš 1 psl.)

Vasarą Anykščių rajono savi-
valdybėje surengtame susitikime 
su rajono ūkininkais kalbėta, kad  
susitikimai dėl bendradarbiavimo 
su Kinija bus rengiami ir su kitų 
sričių atstovais - kultūros darbuo-
tojais, mokytojais, verslininkais.

„Taip, su pavieniais susitinka-
me ir pasikalbame, aptariame. 

Tokių organizuotų susitikimų 
daugiau nedarėme“, - informavo 
K.Beinorytė.

Anykščių turizmo ir informa-
cijos centro laikinoji direktorė 
K.Beinorytė sakė, kad šiuo metu 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija intensyviai ruošia-
si planuojamam Pengžou miesto 
atstovų sutikimui Anykščiuose.

„Laukiame oficialaus bendra-
darbiavimo sutarties pasirašymo 

ir po to jau turėsime normalų dar-
binį planą“, - sakė K.Beinorytė.

Priminsime, kad Anykščių 
rajono meras K.Tubis ir laiki-
noji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
K.Beinorytė į Kiniją keliavo už 
mokesčių mokėtojų pinigus.

Anykščių rajono ūkininkams 
megzti bendradarbiavimo ryšius 
su kinais pasiūlyta vykti už asme-
nines lėšas.

Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus.
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus.
Gimtadienis lai neša pilną
Kraitelę laimės ir skalsos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis Angelas globos.

Gimtadienio proga sveikiname 
Danutę AVILTIENĘ, gyvenančią Anykščių rajone, Šlavėnų kaime.

Svotai

Šis ligoninės vadovo konkursas 
jau antrasis. Pirmajame konkurse 
dalyvavo vienintelis D.Vaiginas, 
tačiau, konkurso komisijos spren-
dimu, jis surinko vos 4,4 balus, 
kai minimaliai reikia surinkti bent 
6 balus. Vis dėlto buvęs ilgametis 
Anykščių ligoninės vadovas, Lie-
tuvos ligoninių asociacijos prezi-
dentas D.Vaiginas  ryžosi pateikti 
dokumentus ir antrajam konkur-
sui.   

„Po mero atsakymų supratau, 
kad objektyvumo nebus, kad dar 
kartą būsiu pažemintas“ – situaciją 
„Anykštai“ komentavo D.Vaiginas. 
„Kas dedasi žmogaus galvoje, aš 
nekomentuosiu“ - paprašytas situ-
acijos komentaro, „Anykštai“ atsa-
kė meras K.Tubis.

Jis nurodė, kad pokalbio su 
D.Vaiginu įrašas patalpintas 
Anykščių rajono savivaldybės ofi-
cialioje internetinėje svetainėje.

Redakcijos duomenimis, konkur-
se liko dalyvauti du pretendentai, 
o nugalėtoju paskelbtas gydytojas 
iš Vilniaus Audrius Vasiliauskas. 
Paprašytas patvirtinti arba paneig-
ti, jog konkurso nugalėtoju tapo 
būtent šis asmuo, meras K.Tubis 
sakė: „Jūs žinot, mes žinom. Bet 
negavau kandidato sutikimo kal-

Išrinktas naujas ligoninės direktorius
Lapkričio 20-ąją, antradienį, vykusį Anykščių rajono ligoninės direktoriaus konkursą laimėjo 

gydytojas iš Vilniaus. Konkurse varžėsi du pretendentai. Į jį buvo atvykęs ir trečiasis pretendentas, 
buvęs Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas. 

Tačiau jis „Anykštai“ sakė, jog po pokalbio su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu pajutęs, kad 
vėl patirs pažeminimą, ir iš konkurso pasišalino. 

bėti apie jo asmenybę, kol nėra pa-
baigtos procedūros“. 

Konkurso nugalėtojo pavardės 
meras neskelbia, nes nėra to as-
mens sutikimo, tuo tarpu K.Tubio 
pokalbis su D.Vaiginu, kuris net 
nedalyvavo konkurse, yra paskelb-
tas oficialiame savivaldybės inter-
netiniame puslapyje. „Pokalbio 
viešinimas manę nežeidžia, jame 
atskleidžiama, kad mano abejonės, 
jog  konkurso komisija gali taikyti 
dvigubus standartus, turi pagrin-
do“ – „Anykštai“ sakė D.Vaiginas. 
„Nugalėtojo pavardė neskelbiama, 
o pokalbis su konkurse net nedaly-
vavusiu asmeniu skelbiamas. Ko-
kia dar galėtų būti geresnė dvigubų 
standartų taikymo iliustracija?“ 
- retoriškai klausė buvęs ilgame-
tis Anykščių ligoninės vadovas 
D.Vaiginas.  

Ieškodami informacijos apie bū-
simą Anykščių rajono ligoninės di-
rektorių internete radome, jog gy-
dytojas Audrius Vasiliauskas dirba 
Vilniaus Centro poliklinikoje. Pa-
gal išsilavinimą jis - gydytojas pe-
diatras, specializacija - endosko-
puotojas. Pagrindines studijas jis 
baigė 1991 metais, taigi būsimam 
Anykščių ligoninės vadovui turėtų 
būti apie penkiasdešimt metų. Pa-

skambinus į Centro polikliniką ir 
paprašius prie telefono pakviesti 
gydytoją A.Vasiliauską, atsiliepusi 
darbuotoja sakė, kad gydytojas šią 
savaitę nedirba, bet kitą savaitę jį 
galėtume poliklinikoje rasti.  

Tiesa, Vasiliausko pavardė - vie-
na populiariausių Lietuvoje, o ir 
Audriaus vardas nėra retas. Taigi, 
gali būti ir sutapimų - galbūt yra ne 
vienas gydytojas tokiu pat vardu ir 
pavarde.   

Kol specialiosios tarnybos pati-
krins būsimąjį Anykščių ligoninės 
direktorių, praeis dar bent savaitė, 
taigi lapkričio mėnesio Anykščių 
rajono tarybos posėdyje jo kandi-
datūra dar neturėtų būti tvirtinama. 
Realiausia, kad iki 2018-ųjų pabai-
gos Anykščių rajono ligoninei va-
dovaus direktoriaus pavaduotoja, 
laikinai einanti direktoriaus parei-
gas Virginija Pažėrienė.

-AnYkŠTA

Anykščių rajono ligoninei naujas direktorius šiais metais vargu 
ar spės pradėti vadovauti. 

„Nugalėtojo pavardė neskel-
biama, o pokalbis su konkur-
se net nedalyvavusiu asme-
niu – skelbiamas. Kokia dar 
galėtų būti geresnė dvigubų 
standartų taikymo iliustraci-
ja?“ - retoriškai klausė buvęs 
ilgametis Anykščių ligoninės 
vadovas Dalis Vaiginas.  

jono jUneViČiAUs nuotr.

Ignas JAKIMOVAS:

- Labai liūdna, kai televizijoje 
propaguojama vakarietiška kultūra. 
Labai pykstu, kai filmai seniau buvę 
su S raide, dabar rodomi su pažymė-
jimu N-14 ar N-7. Kalba eina apie 
filmus, kur nesunkiai ir daug gali-
ma pamatyti moterų ar vyrų visiš-
kai apnuogintais kūnais. Nemanau, 
kad septynmečiams vaikams tai 
reikalinga, o tuo labiau naudinga...  
Antras dalykas – televizija išsilaiko 
iš reklamos, todėl bruka viską, ką 
tuo metu siūlo rinka nepaisant to, 
kad žmonėms visa ta reklama gali 
būti žalinga ar skatinanti žalingus 
įpročius. Suprantu, kad tai vienas iš 
pagrindinių televizijos išsilaikymo 
šaltinių, tačiau juk galima nesunkiai 
atsirinkti, ką demonstruoti publikai.  
Trečia - reta kuri televizija propa-
guoja amžinąsias vertybes tokias 
kaip šeima, tikri draugai, gerumas 
kitiems ir pan. Galėčiau pagirti 
LRT televiziją, kuri demonstruoja 
teigiamą požiūrį į šias vertybes bei 
kuria atitinkamas laidas, kurios ska-
tina ne tik priartėti prie šeimos, bet 
ir mąstyti.

Virgilijus VAIČIULIS:

- Žiūriu. Ką žmona žiūri, tą ir aš. 
Dažniausiai. O žmona dažniausiai 
žiūri „kalbančias galvas“.

Gintaras SLAVINSKAS:

- Žiūriu tik LRT, labiausiai vertinu 
žinių bei rytines programas, taip pat 
savaitgalio. Kiti Lietuvos komerci-
niai kanalai hyper perkrauti rekla-
ma arba niūria rusiška produkcija, 
dažnai norėdamas „pabėgti“ nuo 
prasidėjusios 10-15 min. trunkan-
čios reklamos, perjungi kone visus 
tuos kanalus, ir visur tuo pačiu metu 
transliuojama reklama. Tai panašu į 
kartelinį susitarimą, todėl seniai nu-
rašiau tuos kanalus velniop.

Ką manote apie 
televiziją?

Kas apdoroja 60-ies Lietuvos 
savivaldybių automobilių GPS 
duomenis?

Anykščių savivaldybės infor-
macija: 

„Anykščių delegacija vienin-
telė iš Lietuvos vyko pasveikinti 
Latvijos 100-mečio proga ir daly-
vauti šventiniuose renginiuose“.

Na, ir į Anykščius paprastai 
nesusigrūda 14 latvių 
delegacijų...

Patikslinta Anykščių savival-
dybės informacija: 

„Anykščių delegacija vienintelė 
iš Lietuvos vyko į Maduoną (La-
tvijoje) pasveikinti Latvijos 100-
mečio proga ir dalyvauti šventi-
niuose renginiuose“.

Ir Ignalinos reaktoriaus 
savanorių gesintojų ne daug 

būtų buvę...

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11-o-
sios Akto signataras, apie spau-
dimą tarnauti sovietinėje ka-
riuomenėje: 

„Dėl tarnybos sovietinėje ka-
riuomenėje ramybės nebuvo ir 
toliau. Įvykus avarijai Černobylio 
AE vėl buvau verbuojamas vykti 
ten vykdyti gesinimo darbus“.

Dieve, kaip keista!

Kristina BEINORYTĖ, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro laikinoji va-
dovė, apie Anykščių ūkininkų 
nebendradarbiavimą su kinais: 

„Mes jiems siūlėme, bet nei 
vienas iš jų nepasiryžo tokiam 
drąsiam sprendimui“.

Bet grėblys juk buvo tas 
pats...

Dalis VAIGINAS, buvęs ilga-
metis Anykščių ligoninės vado-
vas, apie tai, kodėl po pokalbio 
su meru Kęstučiu Tubiu pasi-
traukė iš naujojo ligoninės di-
rektoriaus konkurso: 

„Po mero atsakymų supratau, 
kad objektyvumo nebus, kad dar 
kartą būsiu pažemintas“.

Psichoanalizės ir 
nesitikėjom...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie tai, kodėl 
D.Vaiginas pasitraukė iš ligoni-
nės direktoriaus konkurso:  

„Kas dedasi žmogaus galvoje, 
aš nekomentuosiu“.

Mes turime sočiai savos, 
geros, ekologiškos korupcijos!

Vytautas BAKAS, Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas, apie ko-
rupciją:

„Vyksta korupcijos importavi-
mas į Lietuvą“.
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Gerbiama Vilija, ar pavyks 
apginti ES piliečių, gyvenančių 
Didžiojoje Britanijoje, teises po 
„Brexit“ – po to, kai Didžioji 
Britanija pasitrauks iš ES?

Suprantu, kad atsakymas į šį 
klausimą svarbus dešimtims, o 
gal ir šimtams tūkstančių Lietuvos 
Respublikos piliečių. Gyvenančių 
ir čia, Lietuvoje, ir ten, Didžiojoje 
Britanijoje. 

Europos Parlamentas dėl „Bre-
xit“ pareiškė labai aiškiai: svar-
biausia – Europos piliečiai. Para-
ginome apsaugoti 3 milijonų ES 
piliečių, gyvenančių Didžiojoje 
Britanijoje, ir milijono britų, gyve-
nančių ES šalyse, teises. 

Preliminarus susitarimas dėl 
išstojimo sutarties pasiektas. Nu-
matoma, jog ES ir JK piliečiai, 
taip pat jų šeimų nariai, gali toliau 
gyventi, dirbti ar studijuoti naudo-
damiesi tokiomis pat teisėmis, kaip 
tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai. 
Tai taikytina visiems piliečiams, 
atvykusiems iki 2021 metų. Jie 
išlaikys teisę į sveikatos priežiūrą, 
pensijas ir kitas socialinės apsau-
gos išmokas.

Sukanka metai, kai ES nu-
sprendė pradėti įgyvendinti am-
bicingą iniciatyvą – Socialinių 
teisių ramstį. Ar šis projektas vis 
dar aktualus?

Neabejotinai. Socialinis sau-
gumas, kurio neturėtų pažeisti 

Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau 
lėšų vaikams ir jaunimui“ Rimantas kATkeViČiUs

Su Europos Parlamento nare, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, socialdemokra-
te Vilija BLINKEVIČIŪTE kalbamės apie Europos Sąjungos aktualijas. O pokalbį pradedame apie 
Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES.

jokios ekonominės ir finansų kri-
zės, skurdo ir socialinės atskirties 
mažinimas, kokybiškas darbas ir 
tvirtos garantijos darbe – tai tik 
dalis žmonių lūkesčių, kurių, deja, 
vis dar nesugebama tinkamai pa-
tenkinti.  Todėl socialinės Europos 
stiprinimas turi būti  pirmaeiliu 
tikslu. Esu tikra, kad tai svarbu ir 
Lietuvos žmonėms.

Kas per šiuos metus padaryta 
įgyvendinant Europos socialinių 
teisių ramstį?

Džiugu, kad šį kartą siekis su-
teikti žmonėms naujų ir veiksmin-
gesnių socialinių teisių neliko vien 
popieriuje. Europos Parlamente 
jau svarstome trijų ES teisės aktų 
projektus, pradėta  įgyvendinti ne-
mažai kitų priemonių.

Direktyvos projekte dėl geres-
nio darbo ir šeimos derinimo įtei-
sinamos apmokamos tėvystės ir 
vaiko priežiūros atostogos, kurios 
skatina tėvus dalyvauti prižiūrint 
vaiką, taip pat  ne mažiau 5 dienų 
prižiūrinčiųjų asmenų apmokamos 
atostogos. Tėvams numatomi susi-
tarimai dėl lanksčių darbo sąlygų. 
Pateikti siūlymai, kaip gerinti iki-
mokyklinio vaikų ugdymo ir prie-
žiūros sąlygas.

Naujos direktyvos dėl skaidrių 
ir nuspėjamų darbo sąlygų tikslas 
– gerinti darbuotojų darbo sąlygas. 
Tai ypač aktualu žmonėms, kurie 
dirba pagal netipines darbo sutartis 

arba savarankiškai. Tokių ES pri-
skaičiuojama net 40 proc. Pareng-
tos ir rekomendacijos stiprinti šių 
darbuotojų socialinę apsaugą.

 Pritarėme reglamentui dėl Eu-
ropos darbo inspekcijos, kuri turi 
padėti užtikrinti darbo teises 17 
mln. ES piliečių dirbančių kitose 
šalyse, įsteigimo. Ši institucija ak-
tuali ir svetur dirbantiems Lietuvos 
piliečiams.

 Pradėtas įgyvendinti  veiksmų 
planas, kaip sumažinti moterų ir 
vyrų atlyginimų skirtumus, ku-
ris išlieka apie 16 proc. ir dėl ko 
moterys ES gauna beveik 40 proc. 
mažesnes pensijas.

Kokias socialines iniciatyvas 
teikia Europos Parlamento soci-
aldemokratai?

Išskirčiau tris iniciatyvas.
 Mes siūlome ES lygmeniu įtei-

sinti minimalias pajamas, kurios 
garantuotų žmonėms apsaugą nuo 
skurdo ir socialinės atskirties. Ir 
pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė 
parama ar vaiko pinigai turi būti 
tokie, kad neleistų skursti.

Kita mūsų iniciatyva, prie kurios 
esu daug prisidėjusi asmeniškai – 
Vaikų garantija gauti tinkamą mity-
bą, gyvenimo sąlygas, nemokamas 
ir kokybiškas sveikatos priežiūros 
bei ugdymo paslaugas.

Taip pat esame pateikę savo ini-
ciatyvas dėl naujo daugiamečio ES 
biudžeto. Reikalaujame nemažin-

ti lėšų sanglaudos ir žemės ūkio 
sričiai bei numatyti būtinas lėšas 
socialinėms programoms įgyven-
dinti.

Socialinėms ES programoms 
bus skirta daugiau lėšų?

Europos Komisijos pateiktame 
2021-2027 m. ES biudžeto pro-
jekte buvo siūloma mažiau. Tačiau 
praeitą savaitę Strasbūro plenari-
nėj sesijoje balsavome už didesnes 
investicijas į socialinę sritį.

Siūlome dvigubai daugiau lėšų 
skirti kovai su jaunimo nedarbu, 
trigubai – programai „Erasmus+“, 
kuri suteikia jaunimui galimybes 
mokytis, stažuotis, įgyti patirties 
ir savanoriauti užsienyje. Būtina 

Vilija Blinkevičiūtė: „Ir pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė pa-
rama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti“. 

didinti  finansavimą ir Europos so-
cialiniam fondui, kuris ypač svar-
bus kovojant su skurdu ir sociali-
ne atskirtimi. O Vaikų garantijos 
iniciatyvai prašome skirti beveik 
6 mlrd. eurų. Tikiuosi, kad mūsų 
siūlymai bus priimti. Esame pasi-
rengę tolimesnei kovai už sociali-
nę Europą.

Užsak.nr. 1192

Tarp gyvų asmenų įtakingiau-
sias žmogus, kurį mes žinome 
pagal slapyvardį, yra jorge 
Mario Bergoglio. Užtikrintas, 
kad visuomeninio transliuotojo 
laidoje „klausimėlis“ paklausus, 
kas tas jorge Mario Bergoglio, 
susilauktume n atsakymų apie 
futbolą, Holivudą, kompiuteri-
nius žaidimus, spagečius ir pan. 
Būtų tokių, kurie žinotų, kad 76 
metus buvęs Bergolio, jis tapo 
Pranciškumi ir šiais metais 
Šv.Tėvas aplankė lietuvą.

Gal šventvagiška popiežiaus 
pasirinktą vardą pavadinti 
slapyvardžiu? Baikit, nemanau. 
juodai ant balto parašyta, kad 
pseudonimas [pseudo... + gr. 
ōnyma — vardas], slapyvardis 
— netikra, pramanyta, pasirinkta 
pavardė (ar vardas), vartojama 
rašytojų, aktorių, publicistų, 
slaptų veikėjų. Tam tikra pseu-
donimų rūšis yra ir vienuoliams, 

kitiems šventikams suteikiamas 
vardas po įšventinimo.

Pagal  habilituotą humanitari-
nių mokslų daktarą Alvydą But-
kų, pravarde laikytinas neoficia-
lus asmenvardis, informuojantis 
apie kokią nors pravardžiuoja-
mojo ypatybę.

kadangi neoficialus asmenvar-
dis, tai reiškia oficialių dokumen-
tų, banko sąskaitos ir pensijos 
kaupimo sutarties nesuformuosi. 
nemanau, kad ant dainininko 
samo kreditinės kortelės parašy-
ta – sAMAs. Tikrai bus parašyta 
saulius Urbonavičius. 

Pravardės taip pat atitinka 
pseudonimo apibrėžimą. Aptikau 
laisvės kovotojų slapyvardžių 
sąrašą. Garantuoju, dalis sla-
pyvardžių buvo ir pravardėmis. 
negi būrio vadas sugalvojo savo 
kovotoją pavadinti Paleistuviu 
(kazys Viržintas), Šliauka (jonas 
skruzdys)? Veikiant pogrindyje 
svarbiausia užsimaskuoti, todėl 
ir atsirado net 78 Beržai, 73 
Ąžuolai, 66 Žaibai, 65 Dobilai, 
61 Uosis ir 48 Vanagai. Tarp kit-
ko, kovotojų ir ryšininkų sąraše 
yra 3 Vyturėliai. Petronio tarp 
jų nėra.

Čia vieta ir laikas padėkoti 
Gintarui Vaičiūnui, kurio ilgo ir 
kruopštaus darbo dėka atsirado 
interaktyvus Anykščių rajono 
žemėlapis ir paieškos lentelės, 
kur galima rasti daugelio laisvės 
kovotojų žūties vietas, slapyvar-
džius ir t.t. Gaila, kad žemėlapį 
surasti nėra lengva. 

kovotojai, šnipai, rašytojai 

neišnyko, bet didėjant interneto 
skvarbai, slapyvardžiai tapo 
labai populiarūs, ir dažnai nau-
dojami interneto forumuose bei 
komentaruose, siekiant paslėpti 
savo tikrąjį vardą. Pagal api-
brėžimą, slapyvardžiais (nikais) 
piktnaudžiauja asmenys, pro-
vokuojantys tuščias diskusijas, 
kivirčus internetiniame bendra-
vime, vadinami troliais. Pagal 
pirmąją prasmę- tròlis [šved. 
troll < sen. skand.] tai skandi-
navų mitinė bjaurios išvaizdos 
būtybė, paprastai priešiška 
žmonėms. Paprastai priešiška. 
Man atrodo, kad tūlas Anykščių 
trolis yra draugiškas žmonėms. O 
Vacys Maslionka ir jonas jonka 
veikia kaip vaistas. Regis, moks-
las jau įrodė, jog juokas ilgina 
gyvenimą.

snobiška, bet populiaru dekla-
ruoti – komentarų aš neskaitau. 
komentarai, kaip ir onanizmas, 
visi naudojasi, bet sarmatijasi 
prisipažinti. klausimas – ar ko-
mentarai ir pseudonimas dera? 
Dera. sprendžiu pagal komen-
tarus. jei straipsnyje paminėtas 
landsbergis kaip poetas, vis tiek 
atsiras komentarų, kur bus ieško-
ma kaltų už kolūkių griūtį. jei ko-
mentarą pasirašys savo pavarde, 
tai diskusija pasisuks į pavardę ir 
diskusijos tiesiog neliks. Tipinis 
pavyzdys yra Romas Gižinskas. 
Būna tokių įvykių, kad jis parašo 
teisybę. ir pasipila: „šitą faktą 
reikia ištirti“.  

Yra technologijų, kai komen-
tarą gali parašyti tik prisijungęs 

ir, tik savo pavarde. jei taip būtų 
dabar Anykščiuose? Atsime-
nu 2015 kovo mėnesį, kai dar 
neišrinktas meras lėkė aiškintis į 
j.Biliūno gimnaziją, ar mokytoja 
nepasakė ko nors blogo apie 
jo asmenį. Pasirodo, nepasakė. 
Bet aiškinimasis buvo. Primenu, 
kad tada dar buvo neišrinktas. 
Todėl dabar ne laikas autorizuoti 
komentarus. 

Atsimenate, kai prieš 2015  m. 
rinkimus vienas tinkalapis nesu-
sipratęs, kad savivaldybės visi 
komentarai ateina vienu iP, užblo-
kavo komentavimą? Užblokavo, 
nes pavargo trinti keiksmažodžius. 
To meto rajono galvos piktinosi. 
konstitucines teises atsiminė... 

Atsimenu, kaip visus prieš rin-
kimus nervino vienas jo..jo. ilgai 
žvengiau, kai atsirado žinančių, 
kad čia aš. Po to rado vieną mano 
draugą. kai buvo šaukštai po 
pietų, paaiškėjo ir tikrasis niko 
savininkas. nei aš, nei draugas. 

kaip buvęs savivaldybininkas 
galiu padėjęs ranką ant klaviatū-
ros prisiekti, kad nėra kitos konto-
ros, kur komentarai tiek svarbūs. 
ir tai suprantama, nes dažnai apie 
netvarką gatvėse, apšvietime su-
žinoma iš komentarų. ir nereikia 
burnoti ant gyventojų, kad jie taip 
informavo. jie informavo jiems 
patogiausiu būdu. juk ir dabar 
yra auginamų pašto karvelių, bet 
patogiau pasiųsti laišką emeilu, 
nei pririšus karveliui prie kojos.  

Antra „kontora“, kur komenta-
rai svarbūs, - politika. Primenu, 
ką seniai esu jau rašęs. Į rankas 

pateko vieno skyriaus pirmininko 
užrašų knygelė ir ten radau įrašą 
iš jo partijos mokymų. O ten mė-
lynu tušinuku parašyta - rinkimų 
dieną paskleisti komentarus apie 
oponentų padarytą nusižengimą. 
nežinau, ar tie mokymai buvo 
sumokėti iš kokių nors politikų 
fondų ar nario mokesčio (čia 
tokia ironija parodanti, kad pir-
mininkas nebuvo liberalas). 

Tad komentarams jautriausias 
yra politikas savivaldybėje. Turė-
jau progą dabartinių savivaldy-
bininkų paklausti, ar dar prašo 
meras parašyti pagiriamųjų 
komentarų. Prašo... O kai buvo 
balsuojama Alfa mero rinkimuo-
se, net skambindavo į asmeninius 
telefonus su prašymu ir pamo-
kymu, kaip 2 kartus pabalsuoti 
iš stacionaraus kompiuterio ir 
išmanaus telefono. nieko naujo. 
Pensijoje žmonės nesikeičia. 

Ta kariuomenė, kuri pirmą 
kartą puldama su ietimis gavo at-
gal iš patrankos, labai piktinosi. 
ir ką? Pasistengė ir gavo patran-
ką. Ginklas atsveria ginklą. jėga 
atsveria jėgą. Taip paprasta, kad 
net niutono dėsnių nereikia. 

kadangi komentarai yra kovos 
priemonė, o kovojama pogrin-
dyje, tai būk kaip partizanas ir 
išsirink slapyvardį. sau užsiba-
ninu populiariausius – Beržas, 
Ąžuolas, Žaibas, Dobilas, Uosis 
ir Vanagas. Dėl Vanago bijau, 
kad nebūtų ginčų kaip dėl juozo. 
Tiek to, Vanagu nebūsiu. 

Alfa patino pseudonimą irgi 
palieku kitam.

saulius RAsAlAs, 
Anykščių rajono tarybos 

narys 
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Po žydėjimo nebūtinai ateina branda 

Anykščių koplyčioje galima apžiūrėti anykštėnės keramikės Ramūnės Pranckevičiūtės sukurtus 
darbus.

Kaip juokavo pati menininkė, Koplyčioje taip dažnai vyksta įvairūs renginiai, kad savo parodai 
pristatyti vos radusi laisvą tarpelį.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Sostinės šurmulį anykštėnė 
iškeitė į gimtąjį miestą

R. Pranckevičiūtė nuo mažens 
žinojo, kad jos profesija bus susiju-
si su menu, o konkrečiai – su mo-
liu. „Dar šiek tiek svarsčiau, molis 
ar tekstilė, tačiau nugalėjo molis“ 
– prieš pat parodos atidarymą kal-
bėjo keramikė. Ji Anykščiuose bai-
gė Kultūros rūmų dailės būrelį pas 
dailininkę Liudą Vyšniauskienę. O 
vėliau pasirinko studijas Vilniaus 
dailės akademijoje, kur įgijo daili-
ninkės keramikės specialybę. 

Gyvendama sostinėje dirbo Vil-
niaus technologijų ir dizaino ko-
legijos Dizaino katedroje, taip pat 
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos 
menų mokyklos vyresniąja dai-
lės mokytoja. O nuo pernai metų 
ji dirba Leliūnuose (Utenos rajo-
nas), Utenos kraštotyros muziejaus 
padalinio Meno centro vadove, 
keramikos edukacinių programų 
rengėja. Paklausta, ar ne per didelė 
prabanga iš Vilniaus važinėti dirbti 
į Leliūnus, keramikė paslaptingai 
šypsojosi ir išdavė paslaptį: „Nuo 
pernai vėl save galiu vadinti anykš-
tėne, su šeima palikome sostinę ir 
grįžome į Anykščius“. Pokalbio 
metu, kuris ir vyko Anykščių ko-

plyčioje, paskutinius parodos ak-
centus dėliojęs menininkės vyras 
Algirdas Verseckas pašnibždo-
mis pripažino, jog dar nesijaučia 
anykštėnu, miestą prie Šventosios 
jis vis dar jaukinasi. 

„Kol kas nesigailiu, kad grįžau 
į Anykščius. Čia galima kvėpuoti 
pilnais plaučiais, čia turi daugiau 
laiko, nereikia valandų valandas 
stovėti kamščiuose. Viskas ranka 
pasiekiama. O ir kultūrinių ren-
ginių skaičiumi Anykščiai tikrai 
lenkia daugelį provincijos miestų“ 
– sugrįžimu namo džiaugėsi kera-
mikė.

Dėtuvės – mažoms paslaptims 
saugoti

Prieš šešetą metų Anykščių ko-
plyčioje jau buvo eksponuota šios 
menininkės keramikos darbų par-
oda – joje parodos lankytojų akį 
džiugino keramikinės gėlės – man-
dalos. Dabar Koplyčioje esanti 
paroda, pasak R. Pranckevičiūtės, 
lyg ir tęsinys buvusių darbų. 

„Šį kartą tai –dėtuvių paroda. 
Gal daugelis jas vadins dėžutėmis, 
daiktadėžėmis, bet man gražiau-
siai skamba dėtuvės. Kažkur so-
cialiniame tinkle „Facebook“ šią 

parodą pavadinau „Kai baigiasi 
žydėjimas...“ Šį pavadinimą ga-
lima suprasti ir interpretuoti labai 
įvairiai... Kada gamtoj baigiasi žy-
dėjimas, ateina žiema. Kada žmo-
gaus gyvenime baigiasi žydėjimas, 
ateina tas laikas, kai turi apmąsty-
ti, ką patyrei, ką turi, turi pradėti 
kaupti, tad gal tai yra talpyklos, dė-
tuvės ir visokie kitokie daiktai, kur 
tu dedi ir rūšiuoji. Galvoji, ką kur 
dėti, ar iš viso dėti, o svarbiausia, 
kai baigiasi žydėjimas, kyla klausi-
mas – ar turi, ką dėti?“ – šypsojosi 
keramikė.

Dėtuvės Koplyčios erdvėje tam-
pa meno kūriniais, tačiau, pasak R. 
Pranckevičiūtės, jos puikiai pritai-
komos ir buityje: „Į jas gali susidėti 
slapčiausius, brangiausius dalykus. 
Tai, kas skirta tik tau vienam... Tai 
lyg mažos paslapčių skrynutės“. 
Po parodos šias dėtuvės bus gali-
ma ir įsigyti. 

„Kai jautiesi tuščias, kurti negali“
 
Paklausta, ar ilgai tenka laukti 

atskrendančių mūzų, kurios „pa-
pasakotų“ būsimų kūrinių idėjas, 
menininkė sakė: „Šie eksponatai 
padaryti pakankamai greitai. Ta-
čiau procesas, kol galvoj išnešioji 

tuos eskizus, - pakankamai ilgas. 
Ir kai jau subrandini mintį, tada 
jau viskas vyksta kur kas greičiau 
–  reikia tik laiko. Sunkiausias pro-
cesas – tarp minties ir materijos, 
kol jau tu tikrai žinai, kad materijoj 
turi atrodyti šitaip, tada dažniausiai 
tau pasiduoda ir medžiaga“.

Įdomu – ar būna taip, jog me-
džiaga nepasiduoda? „Būna. Atei-
ni į dirbtuvę, minkai molį, o pirštai 
riečiasi. Tada jau geriau susipa-
kuoti ir eiti pro duris arba užsiimti 
kitais, paprastesniais darbais. Kai 
ateina tokios dienos, tai pajunta ir 
kiti – vaikštau tada pikta, irzli, vis-
kas kliūva ir viskas būna blogai...“ 
– kalbėjo menininkė ir pridūrė, kad 
ir šiai parodai nebuvo lengva pasi-
ruošti.

„Tik tiek, kad jau buvo sutartas 
parodos laikas, negalėjau nuvilti 
tiek man padėjusių, visada lau-
kiančių Koplyčios darbuotojų. 
Atrodo, esi menininkas profesio-
nalas, žinai, kaip viską turi daryti, 
bet žinai tik pačią techniką, tačiau 
technika – dar ne viskas“, - kalbėjo 
R. Pranckevičiūtė. 

Keramikė sakė: „Reikia sulaukti 
laiko, kada gali kurti, kai jautiesi 
tuščia, tada gali tik kopijuoti save, 
tai, ką darei anksčiau, bet tai nėra 
jokie kūrybiniai judėjimai, tai grei-
čiau toks techninis atlikimas to, ką 
darei anksčiau, kas tau aiškiai, ge-
rai pasiduoda. Reikia, kad kažkas 

atskristų, pabadytų... Pasigautum 
kažkokią idėją, kad ir vaikščioda-
mas miške, net pamačius kankorė-
žį, gali gimti mintis“. 

Molis sugeria pyktį 

Molis, pasak keramikės, yra ne 
tik darbo medžiaga, bet ir būdas 
atsipalaiduoti. 

„Jeigu ilgesnį laiką negaunu 
paminkyt molio ar kažkaip kūry-
biškai išreikšti save, jaučiu, kad 
man emociškai tampa sunku. Kai 
ateina kūrybinis srautas, o molio 
šalia nėra, paimu kitas medžiagas, 
nes vis tiek turi kažkur viską išlieti, 
tada  ir nuotaika bloga dingsta, ir 
pyktis dingsta. 

Aš vedu keramikos edukacijas, 
keramikos dirbtuvėles, man tai yra 
kasdienybė. Matau, kai atvažiuoja 
žmonės po darbų, po savo kažko-
kių rūpesčių, pastebiu, kokie jie 
atvažiuoja ir kokie išvažiuoja. Tai 
du skirtingi dalykai – tai fiziškai 
matoma. Tai tikroji terapija tiek 
nuotaikai, tiek ligom gydyti. Vai-
kai net pradeda greičiau kalbėti, 
kai mažiukams duodi paminkyti, 
palipdyti. Motorika greičiau vys-
tosi. Arba tie, kurie yra gyvenimo 
nuskriausti ir turi kažkokias nega-
lias, jiems taip pat motorika grei-
čiau atsistato“, - kalbėjo keramikė. 

(Nukelta į 12 psl.)

Anykštėnė keramikė Ramūnė Prackevičiūtė sako, jog Koplyčioje eksponuojamos dėtuvės, greičiau-
siai, bus didesnio projekto dalis: „Dabar man patinka taip, kaip yra. Tai – lyg sustojimas vienoje 
stotelėje, kai pailsi ir keliauji kitos stotelės link“. Keramikės sukurti daiktai ne tik išsiskiria subtilia estetika, bet 

yra pritaikomi ir praktiškai...
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Rubrika 

šiupinys

„Lapkričio 18-ąją Latvija šven-
tė ypatingą Nepriklausomybės 
dieną – nepriklausomos valsty-
bės 100-tąjį gimtadienį. Prieš 100 
metų – 1918 m. Rygoje susirinkusi 
iš įvairių politinių partijų atstovų 
sudaryta Latvijos tautos taryba 
paskelbė Latvijos respublikos ne-
priklausomybę. Minint šią sukaktį 
lapkričio 17–19 dienomis šalyje 
vyko daugiau kaip 900 renginių.

Anykščių delegacija vienintelė iš 
Lietuvos vyko pasveikinti Latvijos 
100-mečio proga ir dalyvauti šven-
tiniuose renginiuose“, - lapkričio 
20 dieną buvo skelbiama Anykš-
čių rajono savivaldybės interneto 
svetainėje ir įstaigos „Facebook“ 
paskyroje.

Nors dėl sugedusio lėktuvo šalies 
prezidentei Daliai Grybauskaitei ir 
nepavyko pasiekti Latvijos sostinės 
Rygos ir ten tiesiogiai pasveikinti 
brolius latvius, internete skelbiamas 
ne vienas pranešimas, kad praėjusį 
savaitgalį Latvijos 100-mečio šven-
tiniuose renginiuose dalyvavo ne 
vien tik anykštėnai.

Portalas alkas.lt lapkričio 20 
dienos pranešime rašo, kad „lap-
kričio 18-19 dienomis kandidatas 
į Lietuvos Respublikos Preziden-
tus, Sąjūdžio pradininkas, filosofas 
Arvydas Juozaitis su gausia ben-
dražygių palyda dalyvavo Rygoje 
vykusiuose Latvijos Nepriklau-
somybės 100-mečio šventiniuose 
renginiuose.“

Apie tai, kad vyko sveikinti la-
tvių, Pasvalio rajono savivaldybė 
lapkričio 19 dienos pranešime rašo: 
„Lapkričio 18 d. Latvijos Respu-
blika šventė Nepriklausomybės 
dieną. Pasvalio rajono savivaldybė 
yra sudariusi bendradarbiavimo 
sutartį su Iecavos savivaldybe, tad 
nors ir šaltoką, tačiau ramią se-
kmadienio popietę Pasvalio rajono 
savivaldybės delegacija nuvyko 
pasveikinti kaimynų.“

Zarasų rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Arnoldas Abra-
mavičius socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ lapkričio 17 dieną paskel-
bė, kad lankėsi Daugpilio kultūros 
centre, kur perdavė sveikinimus 
šio miesto atstovams.

Tik po to, kai į Anykščių rajono 
savivaldybę kreipėsi „Anykšta“ ir 
apie paviešintą tikrovės neatitin-
kančią informaciją savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus specialistei ryšiams su vi-
suomene Silvijai Sakevičiūtei pa-
teikė visą eilę klausimų, paviešinta 
informacija skubiai buvo pataisyta.

„Anykšta“ Anykščių rajono savi-
valdybės teiravosi, kuris Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos specialistas atliko apklausą, 
kad „Anykščių delegacija vienin-
telė iš Lietuvos vyko pasveikinti 
Latvijos 100-mečio proga ir daly-
vauti šventiniuose renginiuose“, 
prašė nurodyti, kurios institucijos 
buvo apklaustos prieš pateikiant 
informaciją, kada ir kokiu būdu  

Savivaldybės pagyros peržengė ribas
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltAnykščių rajono savivaldybė paskelbė: „Anykščių delegacija 
vienintelė iš Lietuvos vyko pasveikinti Latvijos 100-mečio proga 
ir dalyvauti šventiniuose renginiuose“. Tikrovės neatitinkantis 
pranešimas paviešintas Anykščių rajono savivaldybės tinklapy-
je ir Anykščių rajono savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje. 

Tik po to, kai „Anykšta“ Anykščių rajono savivaldybės pasitei-
ravo, kokiu pagrindu viešinama klaidinga informacija, suskubta 
ją taisyti. Už tai, kad paviešinta tikrovės neatitinkanti ir klaidi-
nanti informacija, Anykščių rajono savivaldybė gyventojų net 
neatsiprašė.

buvo atlikta apklausa prieš pavie-
šinant informaciją, kad „Anykščių 
delegacija vienintelė iš Lietuvos 
vyko pasveikinti Latvijos 100-me-
čio proga ir dalyvauti šventiniuose 
renginiuose.“

Nei į vieną „Anykštos“ pateiktą 
klausimą Anykščių rajono savival-
dybė neatsakė.

Vietoje jų, Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus specialis-
tė ryšiams su visuomene Silvija 
Sakevičiūtė atsiuntė tokio turinio 
atsakymą: „Anykščių rajono sa-
vivaldybės socialinio tinklapio 
„Facebook“ paskyroje skelbiant 
naujieną apie Anykščių delegaci-
jos dalyvavimą Latvijos 100-me-
čio renginiuose įsivėlė korektūros 
klaida. Anykščių delegacija vyko 
į Maduoną (Latvijoje), kaip ir yra 
minėta straipsnyje www.anyksciai.
lt  puslapyje. Maduonoje Anykščių 
delegacija buvo vienintelė atvyku-
si iš Lietuvos“.

„Anykštos“ padarytose ekrano 
nuotraukose matyti, kad tikrovės 
neatitinkanti informacija buvo pa-
skelbta ne tik Anykščių rajono sa-
vivaldybės „Facebook“ paskyroje, 
bet ir oficialioje Anykščių rajono 
savivaldybės interneto svetainėje, 
tačiau tai, kad klaidinga informa-
cija skelbta abiejuose informacijos 
sklaidos kanaluose, Anykščių rajo-
no savivaldybė nepripažino.

Tuoj pat po to, kai „Anykšta“ dėl 
klaidingos informacijos Anykščių 
rajono savivaldybės tinklapyje ir 
įstaigos socialinio tinklo „Facebo-
ok“ paskyroje elektroniniu paštu 
kreipėsi  į Anykščių rajono savi-
valdybę, paskelbta informacija, 
kad „Anykščių delegacija vienin-
telė iš Lietuvos vyko pasveikinti 
Latvijos 100-mečio proga ir da-
lyvauti šventiniuose renginiuose“ 
buvo pataisyta į „Anykščių dele-
gacija vienintelė iš Lietuvos vyko 
į Maduoną (Latvijoje) pasveikinti 
Latvijos 100-mečio proga ir daly-
vauti šventiniuose renginiuose.“

Dėl tikrovės neatitinkančios 
ir klaidingos  informacijos, kuri 
buvo publikuojama  net keletą 
valandų, Anykščių rajono savival-
dybės informaciniuose kanaluose 
nebuvo paskelbtas paneigimas, už 
klaidingą informaciją gyventojų 
neatsiprašyta. Tokiais atvejais ži-
niasklaidos priemonės, gerbdamos 
savo skaitytojus, visuomet, kaip to 
reikalauja teisės aktai, atsiprašo.

Aplaidžiai ir neatsakingai įver-
tindama tai, kokia informacija 
viešinama Anykščių rajono savi-
valdybės interneto svetainėje bei 
įstaigos socialinio tinklo „Facebo-
ok“ paskyroje, pastaraisiais mėne-
siais Anykščių rajono savivaldybė 
gan atidžiai nagrinėja „Anykštos“ 
skelbiamą informaciją. Užuot ge-
ranoriškai pranešusi apie pastebė-
tas klaidas, atsiuntus pateiktą in-
formaciją papildančius faktus, dėl 
redakcijos paviešintos informaci-

jos Anykščių rajono savivaldybė 
žurnalistų etikos sargams jau yra 
parašiusi penkis skundus.

Tęsiant Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
Audroniaus Gališankos užduotą 
toną, elementariai kyla klausimų, 
ar Anykščių rajono savivaldybė, 
paskelbdama informacinį praneši-
mą, kuriame teigiama „Anykščių 
delegacija vienintelė iš Lietuvos 
vyko pasveikinti Latvijos 100-me-
čio proga ir dalyvauti šventiniuose 
renginiuose“, tai nedarė sąmonin-
gai. Darytina išvada, kad tokiais 
teiginiais dėsningai  siekta visuo-
menėje formuoti išskirtinį Anykš-
čių rajono savivaldybės įvaizdį 
tarptautinio bendradarbiavimo sri-
tyje, sumenkinat likusių Lietuvos 
savivaldybių indėlį į partnerystės 

ryšius su Latvijos Respublika. 
Neatmestina, kad su tikrove pra-

silenkiantys pranešimai, kuriuose 
savivaldybės veikla aprašoma ją 
hiperbolizuojant, Anykščių rajono 
savivaldybės kanalais skelbiami 
siekiant asmeninių interesų prieš 
kitąmet vyksiančius savivaldos 
rinkimus. Tai, kad Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapyje skelbiama 
informacija prasilenkia su tikrovę 
atitinkančiais faktais, galima dary-
ti išvadą, kad už Anykščių rajono 
savivaldybės informacijos viešini-
mą atsakingas Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyrius aplaidžiai 
atlieka savo funkcijas, stokoja pro-
fesionalumo, o padarytų klaidų, 
net ir apie jas „Anykštai“ atkreipus 
dėmesį, viešai nepripažįsta ir už 
jas gyventojų neatsiprašo.

Štai tokia tikrovės neatitinkanti ir gyventojus klaidinanti infor-
macija buvo publikuojama Anykščių rajono savivaldybės tinkla-
pyje ir įstaigos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Latvijos Madonos mieste latvius su valstybės 100-mečiu keturias 
dienas sveikino Anykščių mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius, savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gali-
šanka, savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus 
laikinoji vedėja Audronė Pajarskienė ir Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius Žilvinas Ovsiukas.

Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

Komitetai. 2019-ųjų savivaldy-
bių Tarybų ir merų rinkimams Vy-
riausioje rinkimų komisijoje regis-
travosi 20 visuomeninių komitetų, 
18-oje savivaldybių. Iki penkta-
dienio niekas iš būsimų Anykščių 
visuomenininkų komiteto nebuvo 
registravęs. 

Rūpestis. Anykščių mieste 
įrengtuose šviečiančiuose rekla-
miniuose skyduose šį penktadienį 
vis dar buvo reklamuojami Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro organizuoti apdovanojimai 
„Verslo žiburiai“. Renginys vyko 
prieš savaitę – lapkričio 16 dieną.

Avarija. Ugniagesiai praneša, 
kad lapkričio 22 dieną Skiemony-
se, Beržinės g., autoįvykio metu 
susidūrė lengvieji automobiliai 
„VW Passat“ ir „Audi A3“. At-
vykus ugniagesiams, prispaustų 
žmonių  automobiliuose nebuvo. 
Atjungti abiejų automobilių aku-
muliatoriai. Išsilieję tepalai (apie 
8 kv.m. plote) surinkti, panaudojus 
sorbentą. Policijos prašymu, auto-
mobilis „Audi“ patrauktas nuo va-
žiuojamosios kelio dalies. Sutvar-
kyta kelio danga.

Gaisras. Lapkričio 21 dieną Ka-
varsko seniūnijos Šeštokiškių kai-
me gaisras kilo kietojo kuro sandė-
lyje su priblokuotu garažu. Gaisro 
metu sudegė malkinė su malkom. 
Apdegė garažas ir jame buvusios 
kanapių sėklos (apie 700 kg).

 
Mokymai. Lapkričio 23 d. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka dalyvavo moky-
muose „Mitybos įpročių sąsajos su 
kraujotakos sistemos ligų, galvos 
smegenų kraujotakos ligų susirgi-
mų ir mirtingumo priežastimis“.

Paroda. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos 
Krašto dokumentų ir kraštotyros 
skyriuje nuo lapkričio 20 d. iki 
gruodžio 31 d. veiks literatūros 
paroda „Prof. dr. Osvaldas Janonis 
– Lietuvos bibliografas ir Anykš-
čių krašto praeities tyrėjas“.

Pareigybė. Per Užimtumo tarny-
bą Anykščių savivaldybės adminis-
tracija skelbiasi ieškanti teisininko. 
„Nauja pareigybė dėl to, kad ji bus 
visai kitokia nei iki šiol. Specialis-
tas, kuris dirbo tik su Tarybos me-
džiaga, dabar turės ir papildomų su 
teise susijusių funkcijų“, - „Anykš-
tai“ sakė prie darbo skelbimo nuro-
dytu telefonu atsiliepusi Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė. Iš 
pretendentų reikalaujama aukštojo 
koleginio išsilavinimo. 

Atsinaujinimas. Internete 
vis dar 90-ųjų laikais gyvenan-
tis Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras atnaujins savo 
intenetinę svetainę. UAB „Sales 
partners“ už tai bus sumokėti 2 
tūkst. 93 Eur. Sutartis dėl svetainės 
atnaujinimo buvo pasirašyta spalio 
19 dieną. Atnaujinimus planuoja-
ma atlikti per 8 savaites.

Vairuotojai. Anykščių rajono 
policijos komisariate per šių metų 
10 mėnesių pradėti 38 ikiteismi-
niai tyrimai dėl vairavimo išgėrus, 
vairuotojams, kurių girtumas buvo 
didesnis nei 1,5 promilės. Dar 48  
vairuotojams surašyti administra-
cinio nusižengimo protokolai už 
vairavimą neblaiviam.



2018 m. lapkričio 24 d. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2018 11 26

sekmadienis 2018 11 25

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
07:00 Šventadienio mintys.  
07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė. 
12:00 Naujoji Zelandija. 
Kraštutinumų šalis  
12:50 Paslaptingas šunų pasaulis 2  
13:45 Puaro N-7 
15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai  
16:00 Istorijos detektyvai.  
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Lietuvos šarvai. 1918–1923.  
21:55 Mylimos seserys N-7 
00:15 Odinės galvos N-14

06:05 Dienos programa. 
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k)  
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas”  
07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė”  
07:35 “Sveiki atvykę į “Veiną””  

08:05 “Riterių princesė Nela”  
08:30 “Ogis ir tarakonai”  
08:50 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas  
09:55 Policijos akademija N-7 
12:00 Mano draugas delfinas  
14:15 Renovacija – misija įmano-
ma. 
14:50 Mano tėtis nuvarė mašiną 
N-7 
16:40 Ne vienas kelyje.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Dvikovos.  
22:10 Mergina traukiny N14 
00:25 Šėtono vaikas N14 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą” (kart.) 
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7 
07:30 “Aladinas”  
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
08:30 “Mamyčių klubas”.  
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.  
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.  
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.  
10:30 “Svajonių sodai”.  
11:00 “Aplink Lietuvą. Miestai”.  
12:30 “Princesė Ir Janekas” N-7 
14:15 “Bremeno plėšikai” N-7 
15:45 “Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką” N-7 
18:00 “Raudonas kilimas”.  
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “X Faktorius”. N-7 
22:00 “Anapus horizonto” N-14 
00:10 “Keršytojai” N-7 (kart.)

06:20 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas (k).  
07:20 “Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 
žaidimai” (k)  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”  
10:30 “Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 
žaidimai”  
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7. 
12:35 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami araštai” N-7. 
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7. 
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigž-
dės - Žalgiris.  
19:30 Tėtušiai N-7. 
21:25 “Karo vilkai. Likvidatoriai V” 
N14 
22:25 “Gyvi numirėliai” N14 
23:25 Pavojingas sandėris (k) N14

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė”  
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:30 “Būrėja” (k)  
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai”  
12:10 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės”  
13:30 Sveikinimai.  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:55 “Būrėja”  
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7 
21:00 “Sicilijos mafija” N14 
22:50 3000 mylių iki Greislando 
N14 
01:15 Tamsos pakraštys (k) N14
 

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Grupė „Golden Parazyth“. 
(kart.). 
07:00 Už kadro. (kart.). 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.). 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.). 
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.). 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.). 
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. (kart.). 
09:00 Premjera. Sporto galia. Kova 
iš visos širdies. Garbingoji Italijos 
bokso legenda  
09:30 Euromaxx. (kart.). 
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.  
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. 
11:00 7 Kauno dienos. 
11:30 Linija, spalva, forma.  
12:00 Lietuva mūsų lūpose.  
12:30 Pradėk nuo savęs.  
13:00 Stop juosta. 
13:30 Dainuoju Lietuvą.  
15:45 Šventadienio mintys. (kart.). 
16:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.  
16:45 Mokslo ekspresas.  
17:05 (Ne)emigrantai  
18:00 Kultūringai su Nomeda.  
18:50 Istorijos perimetrai. 4 d. 
Kuršininkai. 
19:45 Popiežius. Galingiausias visų 
laikų žmogus. Drąsa, pokyčiai ir 
šiuolaikinis pontifikatas  
20:30 Panorama  
20:52 Sportas. Orai  
21:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21:55 Romantiški kvintetai. 
Čiurlionio kvarteto 50-mečiu 
23:25 Anapus čia ir dabar. (kart.). 
00:10 Topazas N-14 (kart.). 

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7 
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliu-
ko Badu nuotykiai”  
08:30 “Nanetės vaikystė”  
09:00 “Benas Tenas”  
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”  
10:00 “Lego Nindžago”  
11:00 “Greitai lis” (kart.)  
11:20 “Beždžionėlės ir plėšikai” (kart.) 
11:30 “Bocmanas ir papūga” (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
12:00 “Išradėjas Rastis”  
13:00 “Taisiukai”  
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
14:30 “Priešaušrio Lietuva”. N-7 
15:00 “Sveikatos medis”.  
16:00 “Itališki Džeimio Oliverio 
atradimai”  
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7 
18:00 “Šokiai!” 
20:00 “Karaliaus kiškiai”  
20:20 “Be šito negalima”  
20:30 “Kačiukas, vardu Au” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”  
21:00 “Meilė ant šakos” N-7 
22:50 “Auroros Tygarden detektyvai. 
Slėpynės” N-7 (kart.) 
00:45 “Šokiai!” (kart.)

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:30 “Žydrosios planetos stebuklai” 
(kart.) N-7 
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:00 “Gyvūnų manija”.  
09:30 “Vienam gale kablys”.  
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7 
10:30 “Savaitė su Kauno „Žalgiriu“.  
11:00 “100% Dakaro”. N-7 
11:30 “Sandėlių karai” N-7 

12:00 “Beveik neįmanoma misija”  
13:00 “Laukinia Havajai” N-7 
14:00 “Pavojingiausi pasaulio keliai” 
N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Skorpionas” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14 
22:30 “Dainų dvikova” N-7 
00:00 “Skorpionas” (kart.) N-7

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marijona Rakauskaitė“.  
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7 
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 „Elektroninės cigaretės: stebu-
klas ar grėsmė?“. N-7 
11.10 4 kampai.  
11.40 „Skonio reikalas“. 
12.10 Lrytas.tv popuri.  
13.00 Adomo obuolys. N-7 
14.00 „Ant bangos“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
17.00 „Patriotai“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 „Kambarinė“ N-7 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Kambarinė“ N-7 
21.00 „24/7“.  
22.00 Žinios. 
22.27 Orai. 
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“ N-7 
00.45 „Širdies plakimas“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7. 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Genijus. Pikasas N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7.
09:05 “Rimti reikalai” 
09:40 “Namai, kur širdis” N-7.
10:25 KK2 penktadienis (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 

13:00 “Gyvenimo daina” N-7.
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7.
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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Kai svyla padai N14
00:35 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” 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”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Visi mes žmonės”. 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Apiplėšimas uragano aky-
je” N-14
00:10 “Kaulai” N-14 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7.

07:30 “Žiniuonis” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Reali mistika” N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7.
13:45 “Žiniuonis” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Bėgančios kortos N14
22:50 Invazija (k) N14
00:50 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” (k) N14 

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7. 
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7.
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7. 
15:25 “Savas žmogus” N-7.
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Valstybės galva N-7.
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:55 Nusikaltimo vieta - 

Berlynas. Mes, jūs, jie N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017“. „Baltasis kiras“ (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Detektyvė Miretė (kart.).
08:05 Aviukas Šonas 5 
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
14:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
14:30 Popiežius. Galingiausias 
visų laikų žmogus. Drąsa, po-
kyčiai ir šiuolaikinis pontifikatas 
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. 
19:15 Jos istorija. Moterų galia.
Valdžia 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Gotardo tunelis N-7
23:10 Istorijos detektyvai. 

24:00 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Karaliaus kiškiai” (kart.)
06:55 “Be šito negalima” (kart.)
07:10 “Kačiukas, vardu Au” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” N-7
11:00 “Meilė ant šakos” N-7 
(kart.)
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Nepaprastos rungtynės” 
20:25 “Skruzdėliuko kelionė” 
20:40 “Kačiukas, vardu Au” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Mano geriausios draugės 
sužadėtinis” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 

N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Paguoda” N-14
23:00 “Palata” S
00:50 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
09.00 „24/7“. 
10.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. 
00.00 „Beveik negyvas“ N-7
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antradienis 2018 11 27

trečiadienis 2018 11 28

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 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 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1 
N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 
N-7 (kart.).

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7.
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7.
09:05 “Rimti reikalai” N-7.
09:40 “Namai, kur širdis” 

10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7.
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7.
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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Rizikinga erzinti diedukus N-7.
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” 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”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Žemiau 6. Kalno stebuklas” 
N-14
00:05 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7.
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas” (k) N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” (k) N-7.
13:45 “Stoties policija” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” N-7.
20:30 “Varom!” N-7.
21:00 Įkaitas N-7.
23:45 Bėgančios kortos (k) N14
01:30 “Sekso magistrai” N14 

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7. 
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7.
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” N-7.
15:25 “Savas žmogus” N-7.
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės IX. 
Miestelio peripetijos N-7.

23:05 “Mano lemties diena” N-7. 
01:05 Nusikaltimo vieta - Berlynas. 
Šešėlis N-7.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“. „Arina & Veto bank“, „Bix“, 
„Garbanotas bosistas“ (kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.).
14:25 Jos istorija. Moterų galia. 
Valdžia (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
19:00 ARTi. 
19:15 Lenkijos ankstyvosios isto-
rijos paslaptys. Lednica – valdovų 
sala 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Mokslo ekspresas. (kart.).
23:15 Daiktų istorijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Nepaprastos rungtynės” 
(kart.)
06:55 “Skruzdėliuko kelionė” (kart.)
07:10 “Kačiukas, vardu Au” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Mano geriausios draugės 
sužadėtinis” N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Anūkėlė pradingo” 
20:25 “Apie Fomą ir apie Jeriomą” 
20:40 “Kačiukas, vardu Au” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
21:00 “Įsimylėti vienuolę” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” (kart.) 
N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Baradač’ius” N-14
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “UEFA čempionų lygos rung-
tynės. FC Bayern München - SL 
Benfica”.
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „Skonio reikalas“. 
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7.
09.00 Adomo obuolys. N-7.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Rytojus prasideda 
nuo mažų dalykų“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Nuoga tiesa. 
00.30 Lryto popuri. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7.
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios. 

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7.
09:05 “Rimti reikalai” N-7.
09:40 “Namai, kur širdis” 

10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7.
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7.
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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Šauksmas N14. 
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Tavo supergalia”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” 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”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pagrobimas” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 TĘSINYS “Pagrobimas” 

N-14
00:00 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7.
07:30 “Stoties policija” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7.
13:45 “Stoties policija” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
20:30 “Varom!” N-7.
21:00 Aklavietė N14
22:45 Įkaitas (k) N-7.
01:25 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7.
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7.
15:25 “Savas žmogus” N-7.
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.

19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės 
IX. Mirtis chore N-7.
23:05 “Mano lemties diena” N-7.
01:10 “Nebylus liudijimas” N14 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
Džiazo dienos Tauragėje 2017. 
(kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.)
13:55 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14:20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. 
19:15 Šnipas Hitlerio pašonėje 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Fusis N-7
23:05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
24:00 DW naujienos rusų kalba. 

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Anūkėlė pradingo” (kart.)
06:55 “Apie Fomą ir apie 
Jeriomą” (kart.)
07:10 “Kačiukas, vardu Au” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl”. (kart.) N-7
11:00 “Įsimylėti vienuolę” N-7 
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Maša jau ne tinginė” 
20:10 “Drąsusis elniukas” 
20:40 “Kačiukas, vardu Au” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Šuniška meilė” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
21:00 “Orai”. 
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “UEFA čempionų lygos 
rungtynės. SSC Napoli - FK 
Crvena zvezda”.
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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penktadienis 2018 11 30

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7.
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Prieš audrą 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7.
09:05 “Rimti reikalai” N-7.
09:40 “Namai, kur širdis” N-7.
10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 

11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7.
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7.
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 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Apgaulės meistrai N-7.
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” 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”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:15 TIESIOGIAI “Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės. Italija - Lietuva”.
23:10 “Bibliotekininkai” N-7
00:05 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7.
07:30 “Stoties policija” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7.
13:45 “Stoties policija” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7.
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo 
N14
23:05 Aklavietė (k) N14
00:50 “Dingęs” N14 

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7.
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7.
15:25 “Savas žmogus” N-7.
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.

21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir pašėlusi naktis N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:55 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
Džiazo dienos Tauragėje. (kart.).
07:00 Sporto galia. Kova iš visos 
širdies. Garbingoji Italijos bokso 
legenda 
07:30 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija (kart.).
14:20 Šnipas Hitlerio pašonėje 
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. 
19:15 Pokalbiai pas Bergmaną 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Lietuvių kino klasika. 
Amerikoniškoji tragedija. 
22:45 Anapus čia ir dabar. 
23:30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Maša jau ne tinginė” (kart.)
06:40 “Drąsusis elniukas” (kart.)
07:10 “Kačiukas, vardu Au” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Šuniška meilė” N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Benas Tenas”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
20:15 “Paskutinis žiedlapis”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Gamink su meile” N-7
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Iš peties” N-7
22:00 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno Žalgiris - Milano AX 
Armani Exchange Olimpia”.
00:00 “Skubi pagalba” N-14

 
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Kaimo akademija. 
07.30 Lryto popuri. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 „Ant bangos“. N-7.
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7. 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
2 N-7.
11:10 Komisaras Reksas N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta 
Tilžės akto 100-mečiui.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Likimo ekspertai N-14
00:35 Klausimėlis.lt (kart.).

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7.
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7.
09:05 “Rimti reikalai” N-7.
09:40 “Namai, kur širdis” N-7.

10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7.
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvūnų policija. N-7. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Hju Glaso legenda N14
00:05 Nelaukta tiesa N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” 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”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ koncertas”.
23:00 “Mano ištakos” N-14
01:10 “Žemiau 6. Kalno stebuklas” 
N-14 (kart.)

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7.
07:30 “Stoties policija” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas” (k) N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7.
13:45 “Stoties policija” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 NKL čempionatas. “Sintek-
Jonava” - “Šilutė”. 
20:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
21:00 Įspėjantis pranešimas N-7.
23:50 Pabėgimas iš Los Andželo 
(k) N14
01:45 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7.
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7. 
15:25 “Savas žmogus” N-7.
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7. 
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Fondas N14
23:05 Mergina su principais. Kerė 
Pilbė N14
00:55 “Nebylus liudijimas” N14 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 

Džiazo dienos Tauragėje. (kart.).
06:50 Už kadro. (kart.).
07:15 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
14:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
14:25 Pokalbiai pas Bergmaną 
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:55 Riteris Rūdžius 
16:10 Detektyvė Miretė 
16:20 Aviukas Šonas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19:20 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis. 
Vasara Oharos Sandzenin 
šventykloje: Raigo-in šventykla ir 
seniausias Japonijos literatūros 
istorijoje išlikęs pasakojimų 
rinkinys 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Liepsnojantis kalavijas. 
21:40 Europos kinas. Ką pada-
riau, kad to nusipelniau? N-14
23:20 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kabloonak“. 
00:20 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 

(kart.)
06:45 “Paskutinis žiedlapis”. 
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”. 
(kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Gamink su meile” N-7 
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Benas Tenas”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Vagonėlis” 
20:10 “Pingvinai” 
20:30 “Chomos nuotykiai” 
20:40 “Kačiukas, vardu Au” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Kaip tapti žvaigžde 
Brodvėjuje” N-14
23:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
01:00 “TV Pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Beveik neįmanoma misija” 
(kart.)
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas” (kart.) 
N-7
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
19:30 “6 kadrai” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Paskutinis legionas” N-7
00:05 “Klyksmas 4” S

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Adomo obuolys. N-7.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7.
09.00 Nuoga tiesa. 
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
10.40 Čempionai. 
11.15 „Ant bangos“. N-7.
12.20 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė. 
07:25 Penki draugai 4 N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Banginių stebėtoja 
12:55 Pasaulio dokumentika. Avilio 
paslaptys 
13:50 Premjera. Džesika Flečer 
5 N-7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Eglutės įžiebimo koncertas 
„Tikros Kalėdos Kaune“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno Rotušės 
aikštės.
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė progra-
ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Didysis stebuklas N-7.
00:55 Likimo ekspertai N-14 
(kart.). 

06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k) 
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:35 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Riterių princesė Nela” 

08:35 “Tomo ir Džerio pasakos” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:30 Nebijok pažinti. 
10:00 Tomas ir Džeris sutinka 
Šerloką Holmsą 
11:00 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi 
12:50 Šnipė Harieta 
14:50 “Pričiupom!” 
15:20 Po kauke N-7.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Kelionė į raganų kalną N-7.
21:35 Brėkštanti aušra. 1 dalis N14
23:55 Pagirių žaidynės S
01:30 Hju Glaso legenda (k) N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Tavo supergalia”. 
11:00 “Kelionių panorama”. 
11:30 “Planeta 51” 
13:20 “Beždžionėlė ekstremalė” 
N-7
15:10 “Simpsonai” N-7
15:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
17:25 “Laimingas, nes gyvas”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 Kalėdų eglės įžiebimo šven-
tė „Kalėdos sostinėje 2018“.

21:00 “Pi gyvenimas” N-7
23:35 “Grėsmingasis aštuonetas” 
N-14
02:45 “Mano ištakos” N-14

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija” 
(k) N-7.
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
“Savickas Classic”. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Gamtos čempionai” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7.
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
16:10 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7.
17:20 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7.
18:30 “Vanity Fair. Visiškai slaptai” 
N-7.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Drąsiaširdis N-7.
00:10 AŠTRUS KINAS Širšių 
lizdas N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” 
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:25 “Būrėja” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Nekviesta meilė 3” 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7.

21:00 Prieblanda. Nant Vortigerno 
legenda N14
23:00 Raudonojo spalio medžioklė 
N-7.
01:45 Mergina su principais. Kerė 
Pilbė N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
08:00 Misija: Vilnija. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina geriau! 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau. 
11:00 Už kadro. 
11:30 Mokslo sriuba. 
11:55 Barbora Radvilaitė. Dviejų 
veiksmų baletas pagal Stasio 
Vainiūno, Arvydo Malcio, Henryko 
Goreckio ir kitų kompozitorių 
muziką. 
14:10 9-ojo dešimtmečio šlageriai. 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro  
17:20 Stilius  
18:15 Daiktų istorijos. 
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Chaimas Frenkelis. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Šeimos intrigos N-14
23:00 Festivalis „Gaida 2018“. 
00:25 Dabar pasaulyje.  

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Lego Nindžago”. (kart.)
07:30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-

bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė”. 
09:00 “Benas Tenas”. 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” 
10:00 “Lego Nindžago”. 
11:00 “Vagonėlis” (kart.)
11:10 “Pingvinai” (kart.)
11:25 “Chomos nuotykiai” (kart.)
11:35 “Kačiukas, vardu Au” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”. 
13:00 “Taisiukai” 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Tavo augintinis”. 
15:30 “Menų sala”. 
16:00 “Itališki Džeimio Oliverio 
atradimai” 
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!” 
20:00 “Čipolinas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
21:00 “Auroros Tygarden detekty-
vai. Kaukolės byla” N-7
22:50 “Kaip tapti žvaigžde 
Brodvėjuje” N-14 (kart.)
00:30 “Šokiai!” (kart.) 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Laukiniai Havajai” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nasrų sugrįžimas” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7

16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Vėlaus vakaro panorama”. 
N-14
22:30 “Grotos gyvenimui” N-14
01:35 “Paskutinis legionas” N-7 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Ona Vytautienė“. 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Skonio reikalas“. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ N-7.
13.15 „Šeimininkė“ N- 7.
15.25 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 4 kampai. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk “ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Mentalistas“ N-7.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mentalistas “ N-7.
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 
įmesti į mūsų laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba 

pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžia-
žodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų 

čekį.

Spalio 27 dieną „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Greitis“ teisingas atsa-
kymas – TUPI PAKRŪMĖJE. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 54 skaitytojai. Tai 

anykštėnai V.Lančickienė, D.Šlamienė, A.Lunevičius, O.Arienė, J.Mieželienė, 
R.Kavoliūnienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, 

D.Varnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, V.Žemaitienė, 
V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, A.Kavolienė, R.Vilimas, R.Budrienė, R.Venclovienė, 

E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas ir A.Skaržauskienė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė 
ir P.Dolmantas iš Viešintų; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir G.Radzevičienė iš Šo-

venių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, R.Šilaikienė ir V.Galvonas 

iš Andrioniškio, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, 
B.Raščiuvienė iš Surdegio, R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Juknonienė iš Rubikių, 

A.Lisauskienė iš Mickūnų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, 
V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, S.Želnienė iš Maželių, R.Vaiginytė 
iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, M.Risakovienė iš Debeikių ir K.Rimkuvienė 

iš Antupių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Greitis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks M.RISAKOVIENEI iš Debeikių. 

Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis „Rogės“

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2018 gruodžio 31 d.)
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Pakliuvus į KGB akiratį, likdavo arba
kariuomenė, arba „stukačiaus pareigos“

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kokioje šeimoje užaugo-
te? Ar laisvės, nepriklausomos 
Tėvynės, pagarbos žmogui ir 
jo darbui dvasia sklandė Jūsų 
aplinkoje?

- Taip, tai labai jautrus klausimas, 
kuriame labai daug vidinių ryšių, 
dažnai net neapčiuopiamų, tačiau 
veikia, gal net koduoja, mūsų gy-
venimą. Nejučiom dar ir dar kar-
tą į sąmonę ateina Apaštališkojo 
ganytojo Popiežiaus Pranciškaus 
pasakyti žodžiai, kad neužmirštu-
me savo šaknų. Mano šeimoje apie 
laisvę garsiai nebuvo kalbama. 
Tai buvo galima tik pajusti, kai iš 
tremties grįžo senelis, dėdė, teta, 
pusseserės, kaimynai. O giliausiai 
įstrigo dėdės Broniaus partizaninės 
dainos, kurias Jis dainuodavo kas-
kart sugrįžęs į Lietuvą. Deja, am-
žinybėn, kartu su savo išrinktąja, 
atgulęs Magadano krašte...

Tos dėdės dainos lydėjo mane 
visą gyvenimo kelią: ir gimtajame 
Papilių kaime, ir viešintiškių abi-
turientų susitikimuose, ir studijų 
metų žygeivystėje, kuri užsitęsė 
iki dabar, ir, žinoma, prasidėjus 
Sąjūdžiui. 

Gimusiam „kolchoze“ buvo už-
dėta prievolė visą savo gyvenimą 
trintis, pataikauti, „kombinuoti“ 
arba plaukti pasroviui, priprantant, 
džiaugiantis, spangstant alkoho-
lyje... Vienintelis būdas pabėgti 
iš tokio gyvenimo buvo mokslas 
aukštojoje mokykloje. Dabar net 
sunku suprasti, kaip tada nei mano 
tėvai, nei vyresnieji broliai net ne-
bandė atkalbėti nuo tokio keisto 
pasirinkimo – studijuoti geologiją 
Vilniaus universitete. Beje, dėl šio 
pasirinkimo niekada nesigailėjau.

Mano tėvai buvo paprasti vals-
tiečiai. Tėtis Jonas – tvirto stoto 
vyras, kuriam sunkių darbų nebū-
davo, jau nekalbant apie tai, kad ir 
tuometėse sporto varžybose jam ly-
gių nebuvo. Žodžiu, buvo vyras su 
tvirtu, iš protėvių paveldėtu genu. 
Mama rūpestinga bitelė, ant ku-
rios pečių gulė, kaip sakoma, „trijų 
kampų laikymas“, pradedant namų 
ruoša (norint nors kiek padoriau 
gyventi, reikėjo, kad pilni tvartai 
būtų gyvulių). Niekada niekas iš 
namų nėra išėjęs neprisivalgęs bly-
nukų su namine grietine ir uogiene, 

kiaušinienės su spirgučiais ir pan. 
Patiekalų, kokių neberasi jokiuose 
restoranuose ar baruose, nes niekas 
į juos neįdės MOTINOS meilės. 
Ant mamos pečių gulė ir sodybos 
aplinkos tvarkymas. Žinoma, mes 
čia prisidėdavome, tačiau „liūto 
dalis“ šių darbų vis dėlto tekdavo 
mamai.

Negaliu neprisiminti ir rykšte-
lės, kuri man tapdavo didžiausia 
atgaila – esu įsitikinęs, kad šį žodį 
reikia suprasti - už nuodėmes. Šia 
tema galėčiau diskutuoti ištisą va-
karą, nes mūsų vaikystės laikais 
niekas rykščių už nieką neduoda-
vo. Pasakysiu Jums ranką pridėjęs 
prie širdies, kad ta rykštelė mane 
taip atpalaiduodavo psichologiš-
kai, kad mano meilė motinai tap-
davo dar didesnė. Labai tvirtai 
noriu pareikšti, kad ta rykštelė nie-
kada nevaržė mano laisvių (netgi 
pagal dabartinę sampratą). Tiesiog 
tai padėdavo atskirti blogį nuo gė-
rio, pagal chrestomatinį pavyzdį, 
kai vaikas nesuprasdamas, kas yra 
karšta geležis, vis dėlto bando ją 
pačiupinėti...

 
- Ar asmeniškai esate pajutęs/

susidūręs su sovietinio rėžimo 
baisybėmis?

- Nenorėčiau čia daug girtis ar 
susireikšminti, tačiau keletas atve-
jų buvo. Kaip jau minėjau, nuo stu-
dijų Vilniaus universitete pradžios 
įsijungiau į žygeivystę. Keletą 
metų teko vadovauti Universiteto 
žygeivių klubui. Beje, šis klubas 
sėkmingai gyvuoja ir veikia iki 
šiol. Klubo tradicija buvo ir išliko 
pirmiausia pažinti gimtąjį kraštą, o 
tik po to keliauti į tolesnius kraš-
tus. Vadovaudamiesi principu „Ke-
liauk, pažink, nenurimk“ lankėme 
gamtos ir kultūros objektus, domė-
jomės jų kilme, istorija, estetine 
bei išliekamąja verte... Dalyvauda-
vome kultūriniuose bei kraštotyri-
niuose renginiuose, tokiuose, kaip 
Joninės-Rasos Kernavėje, žygis 
Daukanto takais per Lietuvą... Žy-
geivių nakvynės beveik be išimties 
būdavo lauko sąlygomis. Tad lau-
žo ugnis  šildydavo mus, virdavo-
me arbatą ir žygeivišką košę, teikė 
jaukumą. Tokiais vakarais klausy-
davom labiau patyrusiųjų pasakoji-
mų ir dainuodavom, dainuodavom, 
kol vieną kartą prisidainavom... Jau 
besimokant ketvirtame kurse per 

fakulteto dekaną buvau iškviestas 
į KGB. Kaip supratau, buvo ban-
doma užverbuoti mane teikti infor-
maciją apie klubo veiklą. Tuomet 
galiojo nerašyta taisyklė, kad po 
apsilankymo KGB lieka du keliai: 
arba kariuomenė, arba „stukačius 
pareigos“ (informacijos tiekėjo). 
Man pasisekė. KGB mesta meš-
kerė buvo klaidinga. Saugumiečiai 
buvo gavę netikslią informaciją 
(matyt, iš „stukačiaus“), buvo su-
maišyti faktai ir datos. Tai supratau 
iš karto ir turėdamas neatremia-
mus alibi išsisukau iš padėties nuo 
straipsnio „už nacionalistinių idėjų 
skleidimą ir  nesantaikos  tarp tau-
tų kurstymą“.

Vos baigiau studijas universitete 
– vėl žinia. Esu reikalingas sovieti-
nei kariuomenei, papildyti desanti-
nius dalinius Afganistanui „išlais-
vinti“. Turbūt iš tėčio paveldėjau 
nepriekaištingą sveikatą, tad, kaip 
nors išsisukti medicininėje komi-
sijoje nebuvo mano charakteriui, 
be to turbūt nebuvo ir jokių šansų. 
Galutinę atranką darė generolų ko-
misija, kurioje buvo arti dešimties 
iš Lietuvos, Rygos bei Maskvos 
susirinkusiųjų. Iš beveik šimto 
pašauktųjų aš buvau gal devintas 
ar dešimtas. Atvykus į apklausą 
lietuviškai kalbantis generolas su-
sirinkusiems paaiškino, kaip reikia 
elgtis, kai paklaus ar nori tarnauti 
Tarybinėje armijoje? Turime atsa-
kyti, kad „norime“ ir taip viskas 
bus išspręsta. Taip viskas sklan-
džiai ir vyko iki atėjo mano eilė. 
Vykdamas į apklausą, žinoma, tu-
rėjau sukūręs tam tikrą strategiją, 
kaip išvengti to, ko tikrai nenoriu. 
O generolo sufleris „noriu“ tapo 
papildomu įrankiu pasakyti neno-
riu. Kaip galiu sakyti noriu, jeigu iš 
tikro nenoriu. Ir ką?! Nenori – ne-
reikia. Pakaks tų, kurie nori... Dėl 
tarnybos sovietinėje kariuomenėje 
ramybės nebuvo ir toliau. Įvykus 
avarijai Černobylio AE vėl buvau 
verbuojamas vykti ten vykdyti ge-
sinimo darbus. Tą kartą išsisukau 
pasinaudojęs savo darbu. Tuo metu 
mano darbas buvo Baltijos jūros 
dugno tyrimai. Taigi aš buvau tai 
krante, tai - jūroje. Gaudyk vėją 
laukuos! Todėl įteikti šaukimą į 
rankas taip ir nepavyko.

- Kaip atsidūrėte ir kokių idė-
jų vedamas prisijungėte prie Są-

jūdžio veiklos?
- Sąjūdis daugelyje mūsų tūno-

jo viduje - tereikėjo jį pažadinti. 
Susiklosčiusi situacija ir veikimo 
būdas buvo toks efektingas, kad 
likti nuošaly būtų buvę tiesiog 
išdavikiška prieš patį save. 1987 
m. rugpjūčio pabaigoje traukiniu 
grįžome iš žygio Kalnų Altajuje 
ir kažkurioje stotelėje nusipirko-
me laikraštį „Pravda“ (Tiesa). Ten 
buvo tokia pastraipa „v Vilniuse na 
mitinge, buržuaznyje nacionalisty 
buntovali protiv sovetskuju vlast v 
Litovskoi sovietskoi socialističes-
koi respublike“ (mitinge Vilniuje 
buržuaziniai nacionalistai protes-
tavo prieš teisėtą Lietuvos tarybų 
socialistinės respublikos valdžią). 
Dar ir dabar prisimenu tą šiurpu-
liuką, kuris perbėgo mano kūną. 
Panašų jausmą esu išgyvenęs dau-
gybę kartų grįždamas į gimtuosius 
namus Papiliuose...

Grįžęs į Lietuvą patekau į ko-
munistų partijos organizuojamo 
mitingo prie A. Mickevičiaus pa-
minklo smerkimo vajų. Ne visi 
tada buvome Sąjūdžio pusėje. Ką 
reiškė įžymaus krepšininko viešas 
pasisakymas, kad mums su „tais 
nacionalistais nepakeliui ir kad 
JAV kongresmenai, palaikantys 
sąjūdžio idėjas mums ne autorite-
tai“. Mano darbovietėje toks viešas 
smerkimas taip pat buvo suorgani-
zuotas, nes mitinge prie A. Micke-
vičiaus paminklo dalyvavo ir mūsų 
įmonės darbuotojas Juozas Kalanta 
su žmona. Tuomet pavyko suorga-
nizuoti daugumą, kuri nepasmerkė 
mūsų kolegų. Kaip sakoma, už ini-
ciatyvą yra baudžiama. Gargždų 
žmonės, sužinoję apie nepavykusį 
kompartijos farsą, ėmė kviestis pa-
sitarti. Taip spontaniškai ėmė burtis 
Sąjūdžio rėmimo grupės. Sąjūdžio 
spauda, kurios gaudavome iš Klai-
pėdos sąjūdiečių arba parsivežda-
vau iš Vilniaus, buvo dauginama ir 
platinama iš rankų į rankas.

- Dažnai tenka girdėti, kad 
Lietuva, kaip valstybė, su laiku 
išnyks – ją vėl okupuos rusai 
arba Lietuva taps visiška mario-
nete Briuselio rankose, arba lie-
tuvių kalbą nukonkuruos anglų 
kalba – ką manote apie tokias 
kalbas?

- Visko gali nutikti šioje globa-
lioje žinių ir informacinių techno-
logijų visuomenėje. Kur tai maty-
ta, kad sutikus moterį, jau tampa 
įprasta sveikintis daugiskaitos tre-
čiuoju asmeniu, arba ištekėdama 
moteris renkasi pavardę, kuri už-
tušuoja ne tik jos socialinį statusą, 

bet net ir lytiškumą. Ne geriau ir su 
vyrais, kurie žūtbūt nori tapatintis 
su moterimis. Absurdas! Vienas 
vyras - tėtis, kitas – mama, o tai 
lygu šeima. O iš kur tada vaikai? Ar 
ne dėl to ir kuriamos visokios bar-
nevernet, kad valstybės vardu būtų 
atimami vaikai iš tėvų ir tiesiogiai 
ar netiesiogiai (gal su užsieniečių 
pagalba) perduodami į „Mirties 
kultūros“ rankas. Kaip sakoma: iš 
didelio rašto išėjo iš krašto...

Kam visa tai pasakoju? Ogi tam, 
kad parodyčiau, prie ko gali nuves-
ti abejingumas. Jeigu mes abejingi 
savo prigimtiniam orumui, tai kas 
galėtų paneigti, kad taip neatsitiks 
su mūsų valstybe. Tokiam kosmo-
politiškai ugdomam piliečiui gali 
tapti tas pats, kokioje valstybėje 
jis gyvens. Svarbiausia, kad būtų 
pavalgęs ir turėtų kokį nors bustą. 
Prieš dešimtmetį teko pabuvoti Ki-
nijoje. Buvau nustebęs, tiesiog su-
žavėtas, kinų darbštumu. Čia nesi-
gilinsiu apie socialinę neteisybę ir 
pan. Tik pastebėsiu, kad tuščia vie-
ta ilgai laisva nebūna. Jeigu mums 
nebereikės Lietuvos – atsiras, kam 
čia gyventi bus gera ir negalėsime 
dėl to nieko kaltinti. Ir niekas mūsų 
nuo to neapsaugos...

Kas dėl kalbos, tai buvimas Euro-
pos Sąjungoje tam tikra prasme mus 
apsaugo nuo tokios erozijos, nes 
Briuselyje lietuvių kalba yra viena iš 
ES oficialių kalbų. Tad kėsinimasis 
į lietuvių kalbą būtų tolygus kėsini-
muisi į italų, prancūzų ar vokiečių 
kalbas. Dar daugiau, kaip bus su 
anglų kalba, kai Jungtinė Karalystė 
nebebus ES nare?! Juk daugiau vals-
tybių ES narių, kurių valstybinė kal-
ba būtų anglų, lyg ir nėra. 

- Kaip manote, ar teisingas tei-
ginys, kad laisvam vidumi žmogui 
bus gerai gyvent bet kur? 

- Čia - filosofinis klausimas. Ta-
čiau laisvas žmogus mažiau kaltina 
kitus. Kylant problemoms, jis sten-
giasi suprasti, ką pats yra ne taip 
padaręs. Bet kokiu atveju, laisvai 
mąstantys žmonės puikiai supranta, 
kad nacionalinės valstybės, su savi-
ta kultūra, paveldu, tradicijomis yra 
viso pasaulio vertybė. Tik kaip atsi-
laikyti nuo to neoliberalistų įkyriai 
brukamos superkomercionalizuotos 
vartotojiškos politikos. Išvada vie-
na, kaip padaryti, kad žmonės bal-
suodami rinktųsi idealistus, o ne vi-
sokius populistus (neišskirčiau nei 
vienos dabartinės partijos, nes tokių 
yra pas visas). Taigi laisvė yra ne tik 
mūsų pasirinkimas dabarčiai, bet ir 
ateities kartoms.

Visas interviu - anyksta.lt

pro memoria

Iš Dzūkijos, Varėnos krašto, ki-
lęs T. Vaisieta 1958-1990 metais 
dirbo Nacionaliniame dramos te-
atre, kur sukūrė daugiau kaip 100 
vaidmenų. Jis daug kartų vaidino 
ir kine, televizijoje. Didžiausią 
savo kūrybinio gyvenimo dalį (net 
apie 60 metų) aktorius T. Vaisieta 
paskyrė skaitovo darbui, parengė 
gausybę literatūrinių programų, 
šalies miestuose, kaimuose dalyva-
vo daugiau kaip 3000 pasirodymų. 
Aktoriaus autorinėse literatūrinė-
se programose ne kartą skambėjo  
pagal Antano Baranausko poemą 
„Anykščių šilelis“ parengta pro-
grama „Ai, būdavo, būdavo...“, 
kartu su aktore Joana Valančiene 

Vytautas BAGDOnAs

Lapkričio 24-ąją, šeštadienį, Antakalnio kapinių Menininkų 
kalnelio žemė amžinajam poilsiui priglaus ilgamečio Lietuvos na-
cionalinio dramos teatro aktoriaus Tomo Vaisietos palaikus. Ei-
damas  85-us metus aktorius mirė lapkričio 21-ąją, paryčiui. 

Aktorius Tomas Vaisieta Vaižganto gimtajame Malaišių kaime 
visuomet fotografuodavosi šalia savo sodintos liepos. 2009 m.

Autoriaus nuotr. 

Jono Biliūno gimimo 100-osioms 
metinėms jis parengė literatūrinę 
programą „Stebuklingas žiburys“, 
anykštėno poeto Antano Drilingos 
kūrybai buvo skirta programa „Jei-
gu mes susitiksim...“, ne viename 
renginyje skambėjo aktoriaus iš-
raiškingai skaitoma Juozo Tumo-
Vaižganto „Lino darbų  pasaka“...  

Net trisdešimtį metų aktorių 
Tomą Vaisietą siejo glaudūs kūry-
biniai ryšiai su Svėdasų kraštu. Jis 
buvo nuolatinis „Vaižganto skaity-
mų“, „Vaižgantinių“ dalyvis. Kaip 
Lietuvai pagražinti draugijos Gar-
bės narys jis beveik kasmet pasvei-
kindavo Svėdasų krašte teikiamų 
respublikinių Vaižganto premijų 

laureatus. Malaišiuose T. Vaisieta 
visuomet mielai bendraudavo su 
čia koncertavusiais meno mėgė-
jais, kartu fotografuodavosi, už-
traukdavo ir bendrą dainą. Visi juo 
tiesiog žavėjosi: toks garsus akto-
rius ir toks paprastas žmogus... Ne 
vieno svėdasiškio albume ar mo-
biliajame telefone išliko nemažai 
nuotraukų, kuriose jie „įsiamžinę“ 
su šiuo aktoriumi.

1989 metų rudenį, minint Vaiž-
ganto 120-ąsias gimimo metines, 
rašytojo gimtajame Malaišių kai-
me buvo pasodinta 120 liepų alėja. 
Vieną liepaitę būsimojoje alėjoje, 
visai netoli Tumų sodybvietės, pa-
sodino kartu su savo sūnumi Per-
liumi, tuo metu taip pat dirbusiu ak-
toriumi, ir Tomas Vaisieta. Paskui, 
kada tiktai aktorius atvažiuodavo 
į Malaišius, visuomet savąją liepą 
aplankydavo, šalia fotografuoda-
vosi, rodydavo pažįstamiems. O 

kai 2003 metais už ypatingus nuo-
pelnus Lietuvos valstybei aktorius 
Tomas Vaisieta buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordino kavalie-
riaus kryžiumi, šį apdovanojimą 
jis pagarbiai ir pasididžiuodamas 
nešiodavo įsisegęs švarko atlape.    

Amžinybėn iškeliavo svėdasiškių bičiulis

Pastaraisiais metais, šlubuojant 
sveikatai, „Vaižgantinėse“ aktorius 
jau nebedalyvavo, tačiau nepa-
miršdavo svėdasiškių pasveikinti, 
palinkėti gero oro ir gražaus rengi-
nio. Ir visuomet prašydavo atsiųsti 
prisiminimui nuotraukų...
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Po žydėjimo nebūtinai ateina branda 

(Atkelta iš 5 psl.)

Meno darbą gali sugadinti 
krosnies kaprizai

Išgirdusi klausimą, ar galima 
Lietuvoje pragyventi iš molio, R. 
Pranckevičiūtė susimąsto: „Manau, 
kad ne. Būti menininku – brangus 
užsiėmimas. Technika kainuoja 
tiek, kiek automobilis, tada arba tu 
turi daryti visišką komerciją, kad 
atsipirktų, arba turėti papildomą 
darbą. O dar jeigu neturi savo dirb-
tuvių, tai iš viso didžiuliai pinigai. 
Ypač brangios medžiagos. Jų nusi-
perki daug, bet nežinai, ar jos bus 
kokybiškos, ar pasiteisins. Kerami-
ko darbe daug ką lemia nuo meni-
ninko nepriklausančios aplinkybės. 
Tu net krosnimi negali pasitikėti. Tu 

gali būti garantuotas savo kūryba 
tik iki tol, kol neatidarai krosnies, 
nes joje gali rasti bet ką. Paskuti-
nės minutės darbas reikalauja labai 
daug sveikatos, tu nesi garantuotas, 
gali darbas įtrūkt, suskilt, gali kros-
nis sugest, gali nepakelt temperatū-
ros, gali perkelt temperatūrą, tada iš 
viso viskas subliūkšta...“

R. Pranckevičiūtė juokavo: „Kai 
mokėmės akademijoje, mes visada 
pavydėdavom architektams, juk 
jiems tereikia lentos ir pieštuko... 

O mums, keramikams, viską reikia 
padaryti kur kas anksčiau, kad lik-
tų laiko visam techniniam procesui 
įgyvendinti. Jeigu, neduok Dieve, 
kas nors, turėtum laiko perdaryti“.

Pigus menas negali būti geras

Keramikė R. Pranckevičiūtė pa-
tvirtino tezę, kad geras menas kai-
nuoja brangiai. 

„Matematika paprasta: skaičiuo-
jam laiką, kiek prie to kūrinio su-
gaištam. Tada paskaičiuojam, kiek 
ta valanda kainuoja, dauginam ir 
žiūrim, kas išeina. Be to, reikia ne-
pamiršti, kad tai vienetiniai daik-
tai. Aš labai džiaugiuosi, kai savo 
kūrybinėse dirbtuvėlėse sulaukiu 
moterų, kurios ateina palipdyti. Ir 
kai jos tuo užsiima, labai nuošir-
džiai pasako, jog daugiau turguje 
nesiderės, nes darbas nėra vien tik 
molis. Labai svarbu, kai žmonės 
su tuo susiduria ir pradeda vertinti 
meną“ – kalbėjo pašnekovė. 

Anykštėnė pridūrė: „Vienu metu 
labai liūdnai žiūrėjau į savo meną, 
buvo laikas, kai visiems reikėjo 
„maximinių“ puodelių, visi džiau-
gėsi, kaip yra gerai, ir ta karta, kuri 
užauga ant tų puodelių, jau yra ki-
tokia. Bet džiugu tai, kad atsiranda 
žmonių, kurie nori kitokių daiktų, 
kurie nori kitokių namų, nebūtinai 
tai turi būti švytinti prabanga, bet 
nori gyventi su šiltais daiktais, jų 
gali būti mažiau, jų gali būti vos 
keli, bet jie yra kitokie... Kai aš 
pati pajuntu, kad mano namuo-
se pradeda kauptis „maximiniai“ 
puodeliai, ateina laikas, kai noriu 
atidaryti spintą ir viską išbrukti. 
Juk jie šalti, juose nėra gyvybės...“

R. Pranckevičiūtės keramikos 
darbų paroda veiks iki gruodžio 9 
dienos.

Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras
(Vilniaus g. 36, Anykščiai)

Darbo laikas: 
pirmadienį – ketvirtadienį 10 – 17 val.
penktadienį – šeštadienį 10 - 16 val.
sekmadienis – uždaryta

Parodų lankymas yra nemokamas

Nuo 1992 –ųjų Anykščių koplyčia tapo kamerinių kultūros ren-
ginių ir parodų vieta, čia pradėjo veikti meno galerija. Koply-
čioje eksponuojami ne tik vietinių, anykštėnų, sukurti darbai, 
bet atvežamos ir Lietuvoje žymių menininkų parodos.

„Į tokią dėtuvę gali sudėti pačius skaniausius saldainius, kuriais 
mėgausiesi tik tu vienas“ – su šypsena apie savo darbus kalba 
Ramūnė Pranckevičiūtė. 

Anykščių koplyčios vitražus kūrė dailininkas Algirdas Dovydėnas.

Lietuvos karius vaizduoti Šarū-
nas Miškinis pradėjo prieš kelioli-
ka metų, kai jam pasiūlė iliustruoti 
Lietuvos istorijos vadovėlį. Tuomet 
piešė mūsų tėvynės senovės vaiz-
dus, senovės lietuvius, dirbančius, 
švenčiančius, kovojančius. Dauge-
liui įstrigo kautynių vaizdas, kuria-
me dailininkas drastiškai pavaiz-
davo akimirką, kuomet ore skrieja 
Lietuvos kario kalavijo mostu nu-
kirsta kryžiuočio galva. Kraupoka, 
bet  juk tai buvo, juk buvo ta akimir-
ka, kai tiško kraujas ir vardan idėjos, 
vardan tėvynės, vardan brangiausių 
dalykų ritosi nuo pečių galvos ir 
tiško bei liejosi kraujas. Daug daug 
kraujo...

Kavarske gyvenantis ir kuriantis 
dailininkas, bandęs savo gebėjimus 
įvairių žanrų mene, gerokai pasidar-
bavo vaizduodamas senovės lietu-
vių karius. Teko ilgokai pastudijuoti 
svarbiausius senovės tyrinėtojų, 
Lietuvos istorikų darbus, kad galėtų 
kuo tikroviškiau pavaizduoti lietu-
vius vyrus, jų ginkluotę, aprangą, 
šarvus, žirgus. Vadovėlių iliustraci-
jų sėkmės lėmė, kad būtent Šarūno 
paprašė nupiešti senovės karius Lie-
tuvos karybos istorijos bei knygos 

Nupiešti kariuomenę...šimtas istorijų Raimondas GUOBis

Kavarske gyvenantis dailininkas Šarūnas Miškinis – kaip pats 
tikriausias Lietuvos karys, kovoje už gausios šeimos padorią būtį, 
kaip į karo žygį buvo išvykęs uždarbiauti į užsienį. 

Išvyko metęs darbą prestižinėje jaunųjų dailininkų lavinimo 
įstaigoje - Vilniaus dailės akademijoje, o sugrįžęs gi ėmėsi žemiš-
kesnių, paprastesnių darbų, kad laisvesniu laiku galėtų piešti Lie-
tuvos kariuomenę...

Taikus ir kuklus, nors ir labai geras, dailininkas Šarūnas Miški-
nis.                                                                        Autoriaus nuotr.

apie didžiuosius Lietuvos mūšius 
iliustravimui.

 Mūsų krašto dailininko piešiniais 
buvo papuošti ir pusiau stori moky-
kliniai sąsiuviniai, ir tai buvo, matyt, 
pirmieji tautiniai patriotiniai vaizdai 
pasirodę ant moksleiviams ir plates-
nei visuomenei skirtų gaminių.

Pasak kūrėjo Š. Miškinio, sma-

Šarūno Miškinio piešiniuose Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės - 
XIII - XIV amžiaus kariai - tikriausi pagonių imperijos kūrėjai.

gu buvo giliau pažinti viduramžių 
karybos technologijas - kruopščiai 
išpiešti kiekvieną šarvų žvyną, aš-
trius kalavijo ašmenis, ir savo darbu 
nors kiek prisidėti ugdant jaunosios 
kartos patriotiškumą, pilietiškumą ir 
istorijos pažinimą. 

Prisiminti buvusio Vilniaus dailės 
akademijos dėstytojo pieštus karius 
ypač įdomu, nes vakar buvo mini-
mas Lietuvos kariuomenės atkūri-
mo šimtmetis. 
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spektras

Kas dabar bus mūsų valdžia? 
Tokį klausimą pirmiausiai kėlė 
1918 m. lapkričio 19 dieną susirin-
kę miesto gyventojai, savo sambūrį 
pavadinę „valstiečių ir darbininkų 
susirinkimu“. 

Nepavyko rasti archyvinių do-
kumentų, tiksliai fiksavusių to su-
sirinkimo eigą ir rezultatus – gal 
kokie nors protokolai ir išliko, bet 
apie juos, deja, šiuo metu nežino-
me. Nėra aišku, kur tuomet galėjo 
vykti toks masinis renginys – gal 
ne Turgaus aikštėje miestelėnai ir 
aplinkinių kaimų žmonės rinko-
si?..

Tačiau kiti šaltiniai, it veidro-
džiai iš visų pusių atspindėję vė-
lyvo rudens įvykius Anykščiuose, 
vaizdžiai pasakoja, kaip anykštėnai 
tuomet valdžią į savo rankas ėmė, 
kai pirmą kartą jiems toks reikalas 
išpuolė.

Liudiškietis Petras Biržys, iki 
šiol menamas kaip pirmasis lietu-
vių Pupų Dėdė, 1928 metais, tai 
yra, vos po dešimtmečio nuo šių 
įvykių, parašė ir išleido pirmąją ap-
žvalginę knygelę „Anykščiai“ Lie-
tuvos miestų ir miestelių serijoje. 
Nežinia, kur jam tuo metu pavyko 
rasti 1918 m. lapkričio 20 d. sura-
šytą pirmojo Anykščių valsčiaus 
komiteto susirinkimo protokolą, 
bet jį citavo tiksliai ir paraidžiui 
– taip, kaip buvo užrašytas, šne-
kamąja kalba. Iš tų žinių bei kitų 

Pirmosios valdžios krikštynos 
Anykščiuose

1918 m. lapkričio 11 d. baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Ši ži-
nia jau po kelių dienų pasiekė Anykščius ir paskatino miestiečius 
skubiai kažko imtis: vokiečių administracinė valdžia tuoj pasi-
trauks, o kas toliau?.. 

fragmentiškų nuotrupų Anykščių 
savivaldos krikštynų vaizdas tam-
pa aiškesnis.

Taigi, lapkričio 19-ąją susirin-
kę anykštėnai be jokių išankstinių 
kampanijų ėmė ir išrinko septynių 
asmenų savo valsčiaus komitetą. 
Tuomet pačiais pirmaisiais vietos 
valdžios atstovais tapo gydytojas 
Adomas Laskauskas, klebonas 
Juozapas Butėnas, verslą bepra-
dedantis Jonas Karvelis, miesto 
ir priemiesčių gyventojai Antanas 
Rimkus, Anicetas Juodelis, An-
tanas Avižienis bei žydų atstovas 
Levinas Ruvinas. 

Prie šios kompanijos iškart prisi-
jungs tądien tiktai kandidatu išrink-
tas Antanas Baltronas, o į pirmąjį 
posėdį svečiais įsiprašys Gasparas 
Valiukonis iš priemiestinio Katlė-
rių kaimo ir anykštėnas inžinierius 
Kazimieras Dapkevičius.

Tame pačiame visuotiniame susi-
rinkime anykštėnai padarė rinklia-
vą, kad jų išrinktoji sava valdžia 
turėtų pinigų savo veiklos pradžiai. 
Kiek žmonių ir po kiek pinigų tam 
tikslui davė, žinių neliko, tačiau iš 
viso tądien buvo surinkta 84 rubliai 
ir 47 kapeikos, dar pustrečio rublio 
atnešta kitą dieną. 

Tad pirmasis savivaldybės iždas, 
suformuotas 1918 m. lapkričio 20-
ąją, sudarė 86 rublius ir 97 kapei-
kas. 

Į pirmą posėdį susirinkę visi 

viešai ir operatyviai išrinkti val-
džios žmonės tuos bendrus pini-
gus patikėjo saugoti gydytojui A. 
Laskauskui, kuris 4 balsais iš 7 
slaptu balsavimu išrinktas pirmuo-
ju Anykščių savivaldos vadovu 
– valsčiaus komiteto pirmininku. 
Tris balsus gavęs A. Rimkus liko 
vicepirmininkas, o sekretoriumi 
beveik vienbalsiai, šešiais balsais, 
paskirtas A. Avižienis – dabar 
anykštėnams gerai pažįstamo pro-
fesoriaus Algirdo Antano Avižie-
nio tėvas. 

Pirmoji Anykščių valdžia buvo 
labai jauna: bendraamžiams A. 
Laskauskui ir A. Rimkui tuomet 
buvo tik po 31-eris, o A. Avižieniui 
– 24-eri metai. 

Visi trys tuo metu buvo patys jau-
niausi pirmojo valsčiaus komiteto 
nariai. Be to, visi trys buvo tik ką 
grįžę į gimtinę iš kažkur, kur juos 
nubloškė karas: A. Laskauskas – iš 
vokiečių nelaisvės, kur pakliuvo 
kaip carinės Rusijos kariuomenės 
gydytojas, A. Rimkus – iš karinės 
tarnybos Maskvoje, o A. Avižienis 
– iš Sankt Peterburgo, kur dirbo 
karo pabėgėlių šalpos komitete. 
Gyvenimas svetur, įgytas didesnis 
(A. Laskauskas iki karo baigė Tar-
tu universitetą Estijoje) ar mažes-
nis išsilavinimas visus tris išskyrė 

Adomo Laskausko pavaduotojas Antanas Rimkus (sėdi centre) 
iš Anykščių valsčiau komiteto pasuks tolyn į valdžią ir net taps 
Lietuvos Respublikos I Seimo nariu. 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 

nuotr.

Tautvydas kOnTRiMAViČiUs

savamokslių anykštėnų būrelyje.
Pirmąją posėdžiavimo dieną iš-

sirinkęs savo valdžią, paskyręs A. 
Rimkų atstovu ryšiams su Lietu-
vos Valstybės Taryba palaikyti, 
komitetas sprendė, kur įsikurti 
nuolatiniam darbui. Buvo sutarta 
nedelsiant kreiptis į vietinę vokie-
čių valdžią, kad ji pasitraukdama 
perduotų savo užimtas patalpas 
valsčiaus raštinei.

Tos patalpos, kur buvo įsikūrusi 
vokiečių okupacinė valdžia, – tai 
anykštėnės Marės Zanevskienės 
namai ant Šventosios kranto, vė-
liau A. Vienuolio pavadinti ir iki 
šiol žinomi „Okuličiūtės dvare-
lio“ vardu. Jau po kelių dienų nuo 
pirmojo posėdžio valsčiaus komi-
tetas sutarė su tų namų savininke 
ir išsinuomojo jos namą raštinei, 
įsipareigodamas mokėti 35 rublių 
nuomą per mėnesį.

Artimiausią savaitę, iki lapkri-
čio pabaigos, valsčiaus komitetas 
į posėdžius rinksis kone kasdien ir 
svarstys, kaip elgtis su turtu, kuris 
pasitraukiančių vokiečių palieka-
mas, kaip užtikrinti viešąją tvarką. 

Tuo metu pirmieji savivaldybi-
ninkai dar nežinos, kad savo suma-
nymams įgyvendinti turi visai ne-
daug laiko – tik pusantro mėnesio, 
gal net mažiau...

Pirmasis faktinis Anykščių savivaldybės vadovas gydytojas Ado-
mas Laskauskas jo jaunystės laikų nuotraukoje išliko tik dirbantis 
operacinėje.

Didžiausioje Lietuvoje išliku-
sioje dvaro sodyboje kūrėjai iš 
Kinijos įrengs daugiau nei dvide-
šimt teminių šviesos instaliacijų. 
Festivalyje nušvis 40 metrų ilgio 
drakonas, pandų ir flamingų so-
dai, Pelenės karieta, elnių miškas 
ir daug kitų pasakiškų būtybių. 

Viso šventinio laikotarpio sa-
vaitgaliais ir Kalėdų dienomis 
vyksiančiame festivalyje „Didieji 

Pirmą kartą Lietuvoje – milžiniškų Kinijos žibintų festivalis
Šią žiemą pirmą kartą Lietuvoje vyks amžių tradicijomis alsuo-

jantis šviesos festivalis „Didieji Kinijos žibintai“. 
Nuo lapkričio 24 dienos iki pat sausio 6 dienos Pakruojo dva-

re lauks milžiniškų šviesos skulptūrų parkas,  teatralizuoti šou ir 
šventinė mugė.

Kinijos žibintai“ taetralizuotuose 
šou pasirodys Lietuvos ir Kinijos 
aktoriai. Į Pakruojo dvarą speci-
aliai iš Kinijos atvyks ir įvairūs 
amatininkai, pakviesiantys iš arti 
pamatyti egzotiškus dirbinius ir 
jų kūrimo procesą. Renginio lan-
kytojų lauks šventinė mugė, Rytų 
virtuvės skoniai, susitikimai su 
Kalėdų seneliu ir dvariškos pra-
mogos.

Apie festivalį „Didieji Kinijos 
žibintai“: https://youtu.be/xrqA-
dJMzUR0 

„Mums didelė garbė, kad mūsų 
dvaro prieigas nušvies šiame kraš-
te dar neregėtas festivalis, kuris 
pakvies į magišką šviesos kelionę 
žiemos tamsybių metu. Tai proga 
pasisemti visus metus lydėsiančios 
stebuklingos energijos iš žemės, 
vandens, oro būtybių ir net paties 
ugnies valdovo drakono pavidalus 
gavusių milžiniškų žibintų“, - sako 
kiekvieną savaitgalį lankytojus iš 
įvairių kraštų sutinkantis Pakruojo 
dvaro Baronas.

Kinijos žibintų festivalių šaknys 
siekia daugiau nei 2000 metų. Šia 

švente kinai žymi paskutinę savo 
Naujų metų šventimo dieną. Bė-
gant laikui, iš žibintų pradėti kurti 
spalvingi, sudėtingo dizaino objek-
tai, o tokie festivaliai išpopuliarėjo 
ir kitose šalyse. Pasakojimai by-
loja, kad XIX amžiuje ne vienas 
Lietuvos dvarininkas rodė ypatin-
gą susidomėjimą Kinijos kultūra 
ir ryšių mezgimu tolimuosiuose 
Rytuose. Ši mada neaplenkė ir Pa-
kruojo dvaro šeimininkų.

Pakruojo dvaras - didžiausia Lie-
tuvoje išlikusi dvaro sodyba su 26 
pastatų ansambliu, kurioje realiu 
laiku yra atkuriamas XIX a. pab. – 
XX a. pr. dvaro gyvenimas. Prieš 
metus Pakruojo dvaras EDEN 

apdovanojimuose buvo įvertintas 
kaip viena iš 18 patraukliausių 
kultūrinio turizmo vietų Europoje. 
Festivalį „Didieji Kinijos žibin-
tai“ Pakruojo dvaro komanda ren-
gia drauge su Kinijos kompanija 
„Haitian Culture“. Ši tarptautinė 
kompanija per dvidešimt gyvavi-
mo metų Kinijos žibintų šventes 
surengė daugiau nei 40-yje šalių.

Pranešimas spaudai

Nebijo. Liberalų sąjūdžio va-
dovas Eugenijus Gentvilas sako 
nesibaiminantis Liberalų sąjūdžio 
byrėjimo, partiją palikusiai parla-
mentarei Aušrinei Armonaitei pa-
skelbus apie naujos politinės jėgos 
kūrimą. Dėl naujai kuriamos parti-
jos gali aptrupėti „MG Baltic“ po-
litinės korupcijos byloje teisiamo 
Liberalų sąjūdžio gretos.

Apdovanojimai. Lietuvos ka-
riuomenės šimtmečio proga prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė suteikė 
generolų laipsnius trims karinin-
kams. Generolo majoro laipsnis 
suteiktas Sausumos pajėgų vadui 
brigados generolui Valdemarui 
Rupšiui, Specialiųjų pajėgų vadas 
pulkininkas Modestas Petrauskas 
gavo brigados generolo antpečius, 
o Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų 
kapitonas Arūnas Mockus – floti-
lės admirolo.

Neatskleidžia. Daugiau kaip du 
trečdaliai šalyje įregistruotų viešų-
jų įstaigų neatskleidžia informaci-
jos apie savo dalininkus, nors tai 
daryti jas įpareigoja įstatymas.

Evakavo. Rusijos lėktuvas šią 
savaitę iš Antarktidos evakavo 
susirgusį turistą iš Kinijos. Pasak 
Arkties ir Antarkties mokslinių ty-
rimų instituto, gelbėtojų lėktuvas 
pirmadienį išskrido iš Keiptau-
no į Novolazarevskajos stotį kur 
skubios pagalbos prireikė Kinijos 
piliečiui, atvykusiam į Arktį drau-
ge su kitais turistais. „Lėktuvas 
nusileido 2 val. 13 min. Maskvos 
(1 val. 13 min. Lietuvos) laiku ir 
išskrido atgal 3 val. 32 min. (2 val. 
32 min.)“, – sakoma instituto pra-
nešime. Jame priduriama, Keiptau-
ne pacientas buvo hospitalizuotas, 
pavojaus jo gyvybei nėra.

Vaistas. Indijoje pagamintos 
veikliosios medžiagos – valsarta-
no – turinčiuose vaistuose aptikus 
vėžį galinčių sukelti priemaišų, 
Valstybinė vaistų kontrolės tarny-
ba (VVKT) iš rinkos atšaukia tris 
vaistų serijas. Atšaukiamos gamin-
tojo „Mylan Laboratories Limited“ 
plėvele dengtos tabletės „Amlodi-
pine/Valsartan Teva 10 mg/160 
mg“,„Amlodipine/Valsartan Teva 
5 mg/160 mg“ ir „Vanatex HCT 80 
mg/12,5 mg“. Šie vaistai vartojami 
aukštam kraujospūdžiui, neseniai 
patirtam infarktui ar širdies nepa-
kankamumui gydyti. VVKT va-
dovas Gintautas Barcys situacijos 
nedramatizuoja, tačiau nusipirku-
siesiems šiuos vaistus siūlo pasi-
konsultuoti su gydytojais.

-Bns
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įvairūs

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. 

KAMINŲ VALYMAS 
IR SKARDINIMAS.

Stogų dengimas.
Tel .  (8-648)  76227.

Lapkričio 27 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių r. Mileikiškių 
kaime. Prie pagrindinio kelio. 
Centrinis šildymas, plastikiniai 
langai, 3 kambariai ir virtuvė. Yra 
ūkinis pastatas, garažas, 0,53 ka 
su namų valda.

Tel. (8-686) 91562.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 80037.

75,36 kv. m namą, 8 a sodo skly-
pe, Šeimyniškėlių k. Anykščių r. 
Kaina 15 500. 

Tel. (8-657) 52080.

Gerą 3 kambarių butą Anykščių m. 
Tel. (8-678) 59793.

2 kambarių butą Statybininkų g. 
renovuotame name (44,82 kv. m, 
I-as aukštas). Be tarpininkų. Už 
renovaciją sumokėta. 

Tel. (8-618) 02795.

Užsak. nr. 1191

Mobili kraujo laboratorija tęsia savo darbą. Š. m.  lapkričio 26d. (pirmadienį) mo-
bili laboratorija atvyksta į Anykščių savivaldybę, kur tris savaites važinės po rajono 
gyvenvietes. Šiuo projektu siekiama, kad kuo daugiau vyrų galėtų atlikti prostatos spe-
cifinio antigeno(PSA) tyrimą. 

Taip pat NEMOKAMAI atliekami ir kiti tyrimai ne tik vyrams, bet ir moterims. 
Tai bendras kraujo tyrimas, gliukozės, cholesterolio, skydliaukės ir kepenų fermentų 
tyrimai.

Kontaktinis asmuo: Regina Patalauskienė,  tel.: 8 601 61322
Grafikas

DATA LAIKAS VIETA
2018-11-26
(pirmadienis)

9.00-12.00  A.Baranausko a.2, Anykščiai

13.00-15.00 Puntuko g.14, Šlavėnų k., Anykščių sen.

2018-11-27
(antradienis)

9.00-10.30  Žiburio g. 30-32, Keblonių k., Anykščių sen.

10.45-12.00 Didžioji g. 20, Rubikių k., Anykščių sen.

13.00-15.00 Pagraužių g. 26a., Burbiškio k., Anykščių sen.

2018-11-28
(trečiadienis)

9.00-10.00 Gečionių g.17, Gečionių k., Skiemonių sen.

10.15-12.00 Mačionių g.1, Mačionių k., Skiemonių sen.

13.00-15.00 Luknos g. 32, Skiemonių mst., Skiemonių sen.

2018-11-29
(ketvirtadienis

9.30-12.00 Ateities g.1, Katlėrių k. Skiemonių sen.
13.15-15.00 Lenktoji g.1, Kurklių II k. Kurklių sen.

2018-11-30
(penktadienis)

9.30-12.00 Kavarsko g.7, Kurklių mst., Kurklių sen.

13.15-15.00 Pievų g.1, Staškūniškio k., Kurklių sen.

2018-12-03
(pirmadienis)

9.00-12.00 Vytauto g. 2,Troškūnų mst., Troškūnų sen.

13.00-15.00  Nevėžio g. 66, Traupio mst., Traupio sen.

2018-12-04
(antradienis)

9.00-11.30 Sodų g.10, Surdegio k., Troškūnų sen.

12.45-15.00 Ąžuolų g. 32, Vašuokėnų k., Troškūnų sen. 

2018-12-05
(trečiadienis)

9.30-12.00  Anykščių g. 54, Andrioniškio mst., 
Andrioniškio sen.

13.15-15.00 Televizijos g. 4, Viešintų mst., Viešintų sen.

2018-12-06
(ketvirtadienis)

9.30-12.00 Šilelio g. 3,  N.Elminikai, Anykščių sen.

13.00-15.00 Žvejų g.18, Elminikų I k., Anykščių sen.

2018-12-07
(penktadienis)

9.00-10.30 O. Sedelskytės g.18, Čekonių k., Debeikių sen.

10.30-12.00 Ateities g.14a, Varkujų k., Debeikių sen. 

13.00-15.00 J. Biliūno g. 30, Debeikių mst., Debeikių sen.

2018-12-10
(pirmadienis)

9.30-12.00 Ilgoji g. 2, Leliūnų k., Debeikių sen.

13.15-15.00 J.Tumo-Vaižganto g.16, Svėdasų mst., 
Svedasų sen.

2018-12-11
(antradienis)

9.30-11.30 Vilties g. 11, Daujočių k., Svėdasų sen.

12.30-14.00 Liepų g.11, Aulelių k.,Svėdasų  sen.

14.00-15.00 Vaitkūnų g.17,Vaitkūnų k., Svėdasų sen.

2018-12-12
(trečiadienis)

9.00-10.00 Gintaro g.14, Janušavos k., Kavarsko sen.

10.15-12.00 K. Sirvydo g.1, Dabužių k. Kavarsko sen.

13.00-15.00 Gėlių g.14, Šerių k., Kavarsko sen.

2018-12-13
(ketvirtadienis)

9.00-12.00 Respublikos a. 9, Kavarsko mst. 
Kavarsko sen.

13.00-15.00 Vilties g.15, Svirnų II k., Kavarsko sen.

2018-12-14
(penktadienis)

9.00-10.00 Nausodės g. 57, Kirmėlių k., Troškūnų sen.

10.30-12.00  Liepų g. 5,  Levaniškio k.,Traupio sen.

13.00-14.00 Švyturio g. 21, Kūniškių k., (Piktagalio), 
Anykščių sen. 

14.00-15.00 Anykščių g. 4, Raguvėlės mst., Troškūnų sen.

2 kambarių butą Statybininkų g. 
Nr. 10. Reikalingas pilnas remontas.

Tel. (8-623) 17772.

2 kambarių butą Kavarske, P. 
Cvirkos g. 32 (be komunalinių pa-
togumų, šildomas krosnimis).

 Tel. (8-600) 88896.

Anykščių rajone, Viešintų mies-
telyje mūrinį garažą (23 kv. m.) 
1700 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Parduoda malkas 3 m ilgio, veža 
miškovežiu: alksnis 21 Eur, ber-
žas 24 Eur, ąžuolas 25 Eur, uosis 
30 Eur už kub. m. Perka mišką.

Tel. (8-620) 59821.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas supjautas ir pakais. 

Tel. (8-621) 53555.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
pristatymo kiekis 30-60 erdm. 
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7 
erdm. 

Tel. (8-646) 96003.

Malkas, supjautas medienos 
atraižas. Atveža.

Tel.: (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vartojimo paskolos be užsta-
to iki 10 000 Eur su nuolaidos 
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki 
2018.12.31

Daugiau informacijos Medicinos 
banko padaliniuose,

www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.

Glaistymas, dažymas, tapetavi-
mas, skystų tapetų dėjimas, tinka-
vimas gipsiniu tinku. Dekoratyvinis 
glaistymas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-685) 86677.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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.

Veža šviesų žvyrą (1 t priekaba 
25 Eur). Perveža ir kitus krovi-
nius.

Tel. (8-606) 60545.

Valo sausu giluminiu būdu, plau-
na kilimus, čiužinius, baldus.

Tel. (8-612) 14816.

Baldų gamyba pagal individua-
lius užsakymus: virtuvės, spintos 

slankiojančiomis  durimis ir kiti.
Tel. (8-600) 54842.

Kita

Vokiečių Aviganio šuniukus, gimę 
rugpjūčio 6d. paskiepyti, nukirminti, 
du šuniukai, mergaitė ir berniukas, 
laukia šeimininkų, 80 Eur. 

Anykščių r. Tel. (8-626) 53400.

Granulės - smulkintos anglies 
automatinis kieto kuro katilas 15 
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur. 
Montavimas, santechnikos dar-
bai.

Tel. (8-670) 30743.

Traktorių T25.
Tel. (8-682) 32330.

Naudotus surenkamus metalinius 
garažus įvairių išmatavimų nuo 3x3 
m iki 4x9 m. Galiu atvežti.

Tel. (8-687) 73343.

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Profesionalių teatrų festivalis Pjero dienos Utenoje

PROGRAMA

2018 m. gruodžio 1 d. (šeštadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
FESTIVALIO ATIDARYMAS
Teatras Meno Fortas JOBO KNYGA

2018 m. gruodžio 4 d. (antradienį) 10 val. Didžiojoje salėje
Vilniaus teatras „Lėlė“ PINOKIS

2018 m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Kauno šokio teatras „Aura“ „Norėčiau būt paparčio žiedu“ 
Choreografė Bea Debrabant (Prancūzija) 

2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Nacionalinis Kauno dramos teatras VASARVIDIS (N-14)

2019 m. sausio 12 d. (šeštadienis) 18 val. Didžiojoje salėje
Lietuvos rusų dramos teatras VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS

2019 m. sausio 16 d. (trečiadienį) 10 val. Didžiojoje salėje
Panevėžio teatras „Menas“ PIKSELIUKAI ARBA KAS 
TELEFONE GYVENA

2019 m. sausio 19 d. (šeštadienį) 18 val. Mažojoje salėje
Klaipėdos jaunimo teatras KONTRABOSAS

2019 m. sausio 25 d. (penktadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Lietuvos nacionalinis dramos teatras TRYS SESERYS

Programa bus tęsiama.
Informacija apie spektaklius: www.utenoskc.lt

Informaciniai rėmėjai: portalas „Regionų naujienos“, portalas udiena.lt, lai-
kraščiai „Panevėžio balsas“, „Panevėžio sekundė“, „Rokiškio sirenos“,  „Ute-
nis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Anykšta“, portalas anyksta.lt, 
Jonavos „Naujienų“ laikraštis, Utenos radijas 

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti savo 

artimuosius 
vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

PERkAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEžIAPIENES kARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERkAME MIŠkĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

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

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠkUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

siūlo darbą

Reikalingas statybos 
darbų vadovas arba

brigadininkas. 
Gerbūvio, statybos, 
melioracijos, kelių 
tiesimo darbams. 

Tel. (8-698) 05251 .

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Reikalingas vienišas žmogus, 
galintis prižiūrėti keletą karvių. 
Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863.

UAB „City service engineering“
yra tarptautinės įmonių grupės „City 

Service“ dalis, teikianti pastatų techninės 
priežiūros ir administravimo paslaugas, į 
savo komandą kviečia prisijungti elektri-
ką-ūkvedį.

Darbo pobūdis: Komercinių pastatų inžinierinių 
sistemų Ukmergėje ir Anykščiuose (santechnikos, 
elektros, šilumos ūkio) priežiūra ir aptarnavimas. 

Reikalavimai:
Techninis elektros srities išsilavinimas.
Panašaus darbo patirtis.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, nuosavas 

automobilis. 
Privalumai: Elektrosaugos kategorija VK arba AK.
Siūloma: Stabilus atlyginimas bei priedai, priklau-

santys nuo darbo rezultatų. 
Dėl detalesnės informacijos kreiptis 

tel. (8-640) 64072.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Sodybą Anykščių r. iki 20 km nuo 
Anykščių. Sklypo plotas apie 1 ha. 
Netoli esantis vandens telkinys 
būtų privalumas. Mokėtų iki 15 
000 Eur. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-673) 74068.

1 ar 2 kambarių butuką 
Anykščiuose (antrame ar pirma-
me aukšte). Galimas keitimas į 4 
kambarių butą renovuotame name 
Rokiškyje.

Tel. (8-659) 78361.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai 

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Visų markių automobilius, motoci-
klus. 

Tel. (8-604) 55326.

Gyvuliai

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

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

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Kita

Lašų ŽŪB - presuotą šieną (40-60 
Eur/t + PVM), didesnį kiekį gali pa-
siimti. Parduoda granuliuotą žirnių-
avižų pašarą (150 Eur/t + PVM), 
šienainį (24 Eur/rulonas + PVM). 

Tel. (8-611) 44130.

2018 m.  lapkričio 29 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 47-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2018 m. lapkričio 27 d. (antradienį)

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 108 kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val.  III a. 304 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.anyksciai.lt

Užsak.nr. 1190 



2018 m. lapkričio 24 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

-4

-1

mėnulis
lapkričio 24-26 d. pilnatis.

Kotryna, Santautas, Germilė.

Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

šiandien

lapkričio 25 d.

lapkričio 26 d.

Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt.  Tel. pasiteirauti  (8-381) 5-94-58.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Skelbiama prenumerata
 2019-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ 
ne trumpesniam nei pusės metų 
laikotarpiui dalyvaus loterijoje 

Laimingųjų lauks prizai! 
Pagrindinis prenumeratos prizas –

 benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, 

kirvis, grėblys. 
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus Mocevičiaus firmos 

„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
penki 20 eurų čekiai.
Ši parduotuvė yra Vilniaus gatvės „Norfoje“.

Anykščių baseino „Bangenis“ 
dešimt kvietimų dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.

Prizų aruodas pildosi... 

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai). 

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
 sukanka 70 metų! 

„Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 
2019-iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos. 

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumen-
tą. Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu-
siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.   

Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

Paskutinėj dešimty
įrašyti, užmiršti
Plaka kožnas liežuviu
Čia gyventi negražu. 

jie nenori mat sugrįžti...
likt Anykščiuos Dievo rykštė.
Mokslas prastas ir brangus,
Daug mokėt reik už daržus.

Medicinos nebeliko
Daktarai kitur išvyko.
O kas liko - teisiami
ir už grotų kišami.

Transportas tik nekainuoja.
Todėl meras repetuoja
net kapeloj Viešintų, 
nes nuvykti ten pigu. 

Reitingus į pečių kiša
Ant galvos skarelę riša. 
kam negera čia gyventi,
Te atvyksta bent pasenti.

Amiliutė degina savivaldybės reitingus

Laimingoje santuokoje Sara 
pragyveno dvidešimt metų. Tam 
jai užteko penkių vyrų.

***

- Ir kaipgi jūs jaučiatės? – klau-
sia gydytojas paciento.

- Žymiai geriau, daktare. Ma-
nau, kad man padėjo jūsų išrašyti 
vaistai. Aš griežtai laikiausi nuro-
dymų,  surašytų ant buteliuko.

- O kas ten buvo parašyta?
- Laikyti sandariai uždarytą.

***

Kairiarankiai pinigus paprastai 
laiko dešinėje vidinėje kišenėje, o 
dešiniarankiai – kairėje. Jeigu gi 
žmogus turi išvystytus abu pusru-
tulius – tai jo pinigai guli Šveica-
rijos banke.

***

Viršininkas naujam darbuoto-
jui:

– Va, imk šluotą ir sutvarkyk 
štai čia viską.

– Atleiskit! Aš juk baigiau ISM, 
TVM ir TSPMI!

– Supratau. Tuomet pirmą kartą 
pats parodysiu, kaip tai daroma.

***

Klientas padavėjui:
– Sakykite, kodėl ant stalo pa-

dėta druska?
– Čia tokiu atveju, jei jums pa-

tiekale druskos atrodytų per ma-
žai…

– O tai kodėl ant stalo nėra pa-
dėta mėsos?!

***

Ant uolos tupi erelis ir sėdi Kūl-
verstukas. Erelis klausia:

– Na ką, skrendam toliau?
– Palauk dar truputį, kol ausytės 

pailsės…


