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Neblaivus
vairuotojas
sukėlė avariją

2 psl.
šiupinys
MIŠIOS. Lapkričio 19 d., pirmadienį, 18 val. Anykščių Šv.
apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios už
monsinjorą Albertą Talačką, 97-osioms gimimo metinėms paminėti. Šv. Mišių metu giedos Tomas
Tuskenis (baritonas), vargonais
gros Rimvydas Griauzdė.

Menotyros
mokslų daktarė
pristatė knygą

2 psl.

4 psl.

Darbas. Užimtumo tarnyba
skelbia, kad Anykščiuose siūlomas darbas narams. Darbo pobūdis – statybos darbai po vandeniu.
Susisiekus nurodytu telefonu, pirmasis atsiliepusio darbdavio klausimas buvo: „Leidimą turite dirbti
po vandeniu?“ Paaiškinus, kad
esame žurnalistai, išsiaiškinome,
kad Anykščių vandens telkiniuose artimiausiu metu statybos nenumatomos. Darbuotojų ieškoma
darbui Klaipėdoje, o darbas – prie
laivų remonto ir statybos.

12 psl.

Vaikų apsaugos grimasos –
iš anykštėnų paimti 37 vaikai

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Norvegiškos Barnevernet sistemos pavyzdžiu sukurti įstatymai
palietė 37 Anykščių rajono vaikus.
„Anykštai“ pradėjus domėtis, kaip klostosi tolimesnis berniuko, spalio 30 – osios vakarą praeivės rasto prie Anykščių Užimtumo tarnybos pastato, likimas, iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos komunikacijos specialistės Eglės Juozėnaitės
sužinojome, jog nuo liepos 1 d. Anykščių rajone, nustačius antrąjį
grėsmės lygį, iš šeimų buvo paimti 37 vaikai. Tik 6 vaikai grįžo
atgal į šeimas.

Direktorė. Panevėžio naujienų portalas AINA praneša, kad
„Kultūros ministerijos surengtą
konkursą eiti Panevėžio apskrities
viešosios Gabrielės PetkevičaitėsBitės direktoriaus pareigas laimėjo Jurgita Bugailiškienė“. Anykščiuose gyvenanti J.Bugailiškienė
yra dirbusi Anykščių rajono mero
patarėja, turėjo šeimos įmonę
„Bugiris“. Prieš pradedant eiti
pareigas atrankos konkurso laimėtoja bus patikrinta atitinkamų
institucijų. Apskrities viešosios
bibliotekos vadovo kadencijos
trukmė – penkeri metai.
Konkursai. Antrasis Anykščių
ligoninės direktoriaus konkursas
vyks lapkričio 20-ąją. Šiam konkursui registravosi trys pretendentai, tarp jų ir buvęs ligoninės
vadovas Dalis Vaiginas. Vis dar
vyksta pretendentų į A.Vienuolio
progimnazijos direktoriaus postą
dokumentų priėmimas. Progimnazijos direktoriaus konkursas vyks
tik ateinančių metų vasario 20ąją, taigi prieš pat savivaldos rinkimus. Teigiama, kad tokią vėlyvą
konkurso datą nustatė ne savivaldybės administracija, o Mokyklų
vertinimo agentūra.

Šiek tiek
Vokietijos ... pro
autobuso langą

Anykščiuose be
turistų verslui
būtų liūdna

Rūpestingieji dėdės ir tetos ,,gelbsti“ vaikus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Priminsime, jog spalio 30 – osios
vakarą anykštėnė pedagogė, grįždama namo, prie Anykščių Užimtumo tarnybos pamatė ant suolelio
sėdintį berniuką. Dėmesį moteris
atkreipė dėl to, jog vaikas buvo apsirengęs ne šiltais drabužiais, kaip
įprasta dabartiniam metų laikui, o
dėvėjo tik marškinėlius trumpomis
rankovėmis. Jos užkalbintas berniukas aiškino, kad grįžęs iš treniruotės namo mamai pasiskundė,
jog kiti moksleiviai iš jo tyčiojasi.
Tai išgirdusi mama liepė vaikui eiti
iš namų.
Berniuką radusi moteris iškvietė
policijos pareigūnus, jiems vaikas
teigė, kad geriau važiuosiąs į vaikų

namus, negu grįšiąs atgal į šeimą.
Spalio 31-osios rytą „Anykštai“ susisiekus su Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Anykščių policijos komisariato
Veiklos skyriaus viršininke Aušra
Staškevičiene, ji patvirtino, kad toks
įvykis buvo, į įvykio vietą nuvykęs
policijos ekipažas vaiką perdavė
Vaikų teisių tarnybos darbuotojams.
Tą pačią dieną paskambinus
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie SADM
Viešųjų ryšių ir komunikacijos
skyriaus vedėjai Vaivai Arnašei, ji
teigė, kad apie Anykščiuose nutikusį įvykį kol kas nieko nežinanti.

3 psl.

asmenukė
Anykščiai - labiausiai nykstantis
Vidmantas ŠMIGELSKAS Dėkui, Mere!
vidmantas.s@anyksta.lt
rajonas šalyje
Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame Lietuvos savivaldybių gerovės indekse Anykščių
rajono savivaldybė užima 53-iąją vietą iš 60-ies. Taigi, dar 7 savivaldybės yra žemiau už Anykščius.
Savivaldybių gerovės indekso rengimo vadovas dr. Gintaras Šumskas, savo darbą komentuodamas ,,Anykštai“, sakė, kad tyrimas rodo, jog jau yra ne dvi, o bent keturios Lietuvos.

Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Savivaldybių gerovės indekso rengimo vadovas VDU dėstytojas dr. Gintaras Šumskas sako, jog jau
yra net keturios skirtingos Lietuvos. Anykščių rajonas balansuoja tarp ,,trečiosios“
ir ,,ketvirtosios Lietuvos“. 		
BNS ir Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

13 psl.

Tiesą sako nušvitusieji. Neigiamos žinios ir negatyvus tikrovės vaizdavimas mus visus
pražudys.
Ką tik paskelbtame savivaldybių gerovės indekse Anykščiai
53 iš 60. Matematika nesudėtinga. Perskaitai ir susinervini.
Tačiau galima pažvelgti pozityviai. Ilgiau patyrinėjęs Vilniaus Politikos analizės instituto
rodiklius gali įžiūrėti, kad pagal
fizinį gyventojų saugumą esame
net 28 vietoje. Štai ką reiškia turėti merą policininką!

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Neblaivus vairuotojas sukėlė avariją
Ketvirtadienį, lapkričio 15 dieną, Andrioniškio seniūnijos Peniankų kaime, pirmajame kelio kilometre Pagojė-Sedeikiai-Viešintos–Nociūnai susidūrė automobiliai „Audi A6“ ir „Opel Vectra“.
Po eismo įvykio policijos pareigūnai nustatė, kad avariją sukėlė
neblaivus automobilio „Opel Vectra“ vairuotojas.
Apie eismo įvykį policijai ir
ugniagesiams buvo pranešta 17
val. 3min. Į nelaimės vietą atskubėję ugniagesiai patikrinę sumaitotus automobilius prispaustų žmonių nerado, atjungė automobilių
akumuliatorius ir ėmėsi tvarkyti

kelio dangą.
Policijos pareigūnams patikrinus
vairuotojų blaivumą, 1961 metais
gimusiam, automobilį „Opel Vectra“ vairavusiam Kavarsko miesto,
Statybininkų gatvės, gyventojui
buvo nustatytas 2,12 prom. gir-

tumas. Kitas vairuotojas, taip pat
Anykščių rajono gyventojas, buvo
blaivus.
Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė
Aušra Staškevičienė „Anykštai“
sakė, kad „Audi A6“ automobilio
vairuotojas po avarijos buvo išvežtas į ligoninę. Ikiteisminis tyrimas
pradėtas tik dėl nustatyto „Opel
Vectra“ vairuotojo neblaivumo, o
avarijos aplinkybės dar tiriamos.
„Kol kas neaišku, kokius sužalojimus „Audi A6“ vairuotojas

Menotyros mokslų daktarė pristatė knygą

spektras
patyrė avarijos metu. Pirminiais
duomenimis, patirti tik kūno sumušimai. Kai turėsime informacijos iš medikų, kokius konkrečius
sužalojimus patyrė vairuotojas,
priimsime sprendimus. Jeigu sužalojimai bus nežymūs, tada „Opel
Vectra“ vairuotojui bus taikoma
administracinė atsakomybė, o
jei rimtesni sužalojimai – tai bus
baudžiamoji atsakomybė”, - sakė
A.Staškevičienė.

-ANYKŠTA
Birutė VENTERAITIENĖ

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko menotyros mokslų daktarės Jolantos Zabulytės parengtos knygos „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai
paminklai“ sutiktuvės.
Renginio metu anykštėnai ir
miesto svečiai turėjo galimybę
susipažinti su menotyrininkės išleista studija, kurioje aprašomi visose Anykščių rajono seniūnijose
išlikusieji nuo XIX a. iki šių dienų
įvairių tipų mediniai paminklai: stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės, kryžiai. Leidinyje apžvelgiami
senųjų paminklų tradicijos bruožai
ir jų išlaikymas bei kaita šiandienos meistrų darbuose. Šiuolaikinių paminklų analizei panaudota
2011-2014 m. vykusių kraštotyros
ekspedicijų medžiaga. Didžioji dalis albume publikuotų nuotraukų
priklauso ekspedicijų dalyviams.
Knygos prieduose pateikiama iš
įvairių šaltinių surinkta informacija apie kai kurių paminklų statymo
intencijas, papročius nuo XIX a.
iki šių dienų bei supažindinama su
Anykščių krašte dirbusiais ir dabar
kuriančiais kryždirbiais.
Jau po 2013 m. kraštotyros ekspedicijos J. Zabulytei gimė mintis,
jog reikėtų surinktą medžiagą susisteminti ir parengti knygą. Daug
vertingos informacijos ir retų nuotraukų knygos autorė rado archyvuose, muziejų fonduose. Albumo
sudarytoja pažymėjo, jog buvusi
labai laiminga, kai A. Baranausko
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonduose pamatė

nuotraukas su Troškūnuose nufotografuotais lietuvių dievdirbio, vieno žymiausių XIX amžiaus kryžių
skaptuotojų Vinco Svirskio (18351916) darbais. Apsilankiusi Lietuvos nacionalinio ir M.K. Čiurlionio
muziejų fonduose menotyrininkė J.
Zabulytė susipažino su Anykščių
krašto ryškiausio kryždirbio Petro
Blažio kūriniais.
Renginyje dalyvavęs A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus kuratorius
Tautvydas Kontrimavičius dalinosi
prisiminimais apie pažintį su menotyros mokslų daktare. Pirmuosiuose
susitikimuose su visuomene menotyrininkė J. Zabulytė anykštėnams
aiškino koplytstulpio bei stogastulpio skirtumus, – teigė muziejininkas. Ir tik žymiai vėliau muziejininkai, kraštotyrininkai, mokytojai
bei moksleiviai buvo pakviesti dalyvauti ekspedicijose. „Žaviuosi Jolantos sugebėjimu įtraukti žmones“,
– sakė muziejininkas. Laikydamas
rankose albumą „Anykščių krašto
kryždirbystė“ T. Kontrimavičius
prisipažino, jog ši knyga jam padėjo prisiliesti prie giminės šaknų.
Studija-albumas suteikia žinių apie
muziejininko prosenelį Motiejų
Balčiūną iš Andrioniškio apylinkių,
kuris buvęs kryždirbys.
Rašytojas Rimantas Povilas Va-

Menotyros mokslų daktarės Jolantos Zabulytės parengtos knygos „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“ pristatyme dalyvavo rašytojas Rimantas Vanagas, kurio senelis Petras
Blažys buvo kryždirbys.
Indrės RUKŠAITĖS nuotr.
nagas pasakojo, jog daugiau nei
prieš dešimt metų jis beveik nieko
nežinojo apie savo senelį kryždirbį
P. Blažį. Nuvykęs į Nacionalinio
muziejaus saugyklas, buvo nustebintas ten saugomų eksponatų gausos. Muziejaus darbuotoja Skaidrė
Urbonienė paskatino R. Vanagą
domėtis kryždirbyste, o vėliau gimė
rašytojo knyga apie jo senelį kryždirbį P. Blažį „Gyvenimas pagal
Petrą“.
Knygos rengėja dėkojo leidinio
redaktorei R. Bražėnaitei, R. Guobiui, S. Rasalui, S. Steponėnui, A.
Pajarskienei, A. Verbickui, V. Dikčiuvienei, R. Tvardauskaitei-Šaltenienei, V. Pelegrimui, A. ir M. Giraičiams bei kiekvienam prisidėjusiam

prie kraštotyros ekspedicijų, medžiagos rinkimo ar kryžių rekonstrukcijos Niūronyse ir padovanojo po
albumą. Padėkų susilaukė ir jaunieji
kryždirbiai – Vytautas Taurelė ir Arnoldas Keibas. Baigdama renginį
J. Zabulytė sakė: „Mano parengtos
knygos vienas iš tikslų – Lietuvoje
atgaivinti kryždirbystę. Mokinukus
tempiu į kapines, nes vaikams tai yra
prisilietimas prie krašto istorijos“.
Studijos-albumo leidybą rėmė
Anykščių rajono savivaldybė, A. ir
A. A. Avižienių fondas, MB „Novėja“, D. Žąsinas, A. Strumskis,
G. Zabulis. Informacinis rėmėjas –
„Anykšta“, knygą išleido Vilniaus
leidykla „Savastis“, spausdino –
„Petro ofsetas“.

Bibliografinę knygą išleido be savivaldybės paramos
Išleista Anykščių kraštotyrininkų dvitomio bibliografinio žodyno antroji dalis „Bibliografinė medžiaga (1889–2017)“. Kartu
su spausdintu leidiniu knygos sudarytojai parengė knygos priedą
Paieškos diskelį.
Knygą 200 egzempliorių tiražu išspausdino UAB „Petro ofsetas“. Ją parengė Anykščių L.
ir S.Didžiulių bibliotekos Krašto
dokumentų ir kraštotyros skyriaus
darbuotojos Audronė Berezauskienė, Ligita Matulienė ir Birutė Venteraitienė, vadovaujamos kraštiečio profesoriaus Osvaldo Janonio.
Ne plačiam skaitytojų ratui skirtą, o specifinę mokslinę knygą
teko leisti rėmėjų lėšomis. Pirmojo
tomo leidybą finansavo Anykščių
rajono savivaldybė, o po to, kai
buvo parengtas antrasis knygos
tomas, paaiškėjo, kad lėšų leidybai
nebus skiriama. Knygos rengėjai
ėmėsi ieškoti rėmėjų - iš privačių
asmenų ir įmonių pavyko surinkti
2070 eurų, kurių užteko knygos
išleidimui. O paties profesoriaus
O.Janonio lėšomis išleistas Paieškos diskelis.
„Pirmojoje knygoje paskelbtos
kraštotyrininkų biografijos. Jose

apibendrintai nurodytas kiekvieno
kraštotyrininko indėlis į kraštotyrą. Antrojoje – jis sukonkretintas:
pateikti jų darbų sąrašai. Atskiruose skyriuose aprašyti nepublikuoti
kraštotyros darbai (nurodant jų saugojimo vietą), knygos (autorinės,
parengtos ir sudarytos), straipsniai
rinkiniuose ir periodinėje spaudoje.
Publikacijos internete ir rankraščiai, išskyrus keletą atvejų, neaprašyti. Kadangi tarp kraštotyrininkų
yra labai produktyvių rašytojų,
žurnalistų, mokslininkų, bibliografinę publikacijų atranką teko diferencijuoti: žodyne aprašytos tik tos
spausdintinės publikacijos, kurios
savo turiniu susijusios su Anykščių kraštu. Jeigu yra išleista personalinė bibliografijos rodyklė apie
kraštotyrininką, tai šioje knygoje
pateikiami tik jos papildymai. Visi
bibliografiniai įrašai skyreliuose
„Nepublikuoti kraštotyros darbai“,
„Knygos“, „Straipsniai“ išdėstyti

chronologiškai“ - knygą „Bibliografinė medžiaga (1889–2017)“
pristato jos rengėjai.
„Knygos sudarytojai jautėsi užtikrintai, turėdami profesionalų
palaikymą. Tačiau Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos
narių nuomonė buvo kitokia – jie
nepritarė, kad būtų skirti pinigai
antrajai kraštotyrininkų knygos
daliai išleisti, motyvuodami, kad
užtektų knygą patalpinti interneto
erdvėje. Knygų leidybos projektų
vertintojai, tikriausiai, nežinojo, kad kiekvienas daugiatomis
spausdintinis leidinys turi būti
išleistas visas, o ne tik jo pirmoji dalis. Taigi, teko pinigų ieškoti
kitur. Džiugu, kad knygos leidimą parėmė net keturios dešimtys
anykštėnų. Tai Anykščių krašto
verslininkai, politikai, kraštotyrininkai bei visi geranoriškai nusiteikę bibliotekos bičiuliai, kurie
skirdami paramą knygos leidimui
parodė daugiau supratingumo ir
dėmesio spausdintam žodžiui.
Neabejotina, kad tai pirmas atvejis Anykščiuose, kada knygai išleisti sulaukta tiek daug rėmėjų.

Streikas. Kitą savaitę streikus
tęs 50 šalies mokyklų, informuoja Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM). Streiką rengianti profesinė sąjunga sako, kad prie streiko
jungiasi dukart daugiau įstaigų.
Pasak ŠMM, penktadienį streike
dalyvauja 37 švietimo įstaigos ir
apie pusę jose dirbančių pedagogų. Ministerijos duomenimis, nuo
pirmadienio prie jau streikuojančių įstaigų planuoja prisijungti 25,
o 12 mokyklų streiką nutrauks,
kaip ir buvo planuota. Tuo metu
streiką dėl etatinio apmokėjimo
organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) teigimu, penktadienį
streikuoja 41 mokykla, o jungiantis naujoms įstaigoms, jų kitą savaitę iš viso bus jau per 100.
Stringa. Savarankiškai ir individualiai dirbantys gyventojai
įmokas „Sodrai“ ir toliau turėtų mokėti tik nuo dalies pajamų.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komitetas penktadienį nepritarė
Vyriausybės siūlymui, kad jie socialinio draudimo įmokas mokėtų
nuo 100 proc. apmokestinamųjų
pajamų. Komitetas, svarstydamas
Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo pataisas, penktadienį
pritarė socialdarbiečių Andriaus
Palionio ir Rimantės Šalaševičiūtės siūlymui toliau taikyti mažesnę
apmokestinamųjų pajamų kartelę,
o galutinį sprendimą turės priimti
Seimas.
„Bambaliai“. Seimas ketvirtadienį nutarė, kad nuo 2020 metų
liepos reikėtų atsisakyti stipraus
alaus ir kito alkoholio „bambaliuose“, nors prieš tai buvo nutaręs
negriežtinti jų prekybos.
Svarstydamas
konservatorius
Pauliaus Saudargo siūlymą drausti alkoholį ypač mažuose, „vieno
gurkšnio“ pakuotėse, Seimas pritarė Sveikatos reikalų komiteto
atmestam jo siūlymui dėl „bambalių“ išgujimo iš prekybos. Už
P. Saudargo pataisas balsavo 52
Seimo nariai, prieš – 5, o susilaikė
27. Jis siūlo nuo 2020 metų liepos
uždrausti parduoti kai kuriuos stipresnius negu 6 laipsnių gėrimus,
išpilstytus į didesnę negu 0,2 litro,
o silpnesnius į – 1 litro plastiko tarą.
Tai galiotų alui, fermentuotiems
gėrimams, alkoholio kokteiliams.

Temidės svarstyklės

Biobibliografinį
žodyną
parengė Anykščių L. ir
S.Didžiulių bibliotekos darbuotojos Audronė Berezauskienė, Ligita Matulienė ir
Birutė Venteraitienė, vadovaujamos kraštiečio profesoriaus Osvaldo Janonio.
Nepaprastai esame jiems visiems
dėkingi“ - sakė prof. O.Janonis.

-ANYKŠTA

Vairuotojas. Lapkričio 12
dieną apie 16.07 val. Anykščių
seniūnijos Vikonių kaime, Troškūnų g., patikrinimui sustabdyto
automobilio „Renault Megane“
vairuotojui (g. 1998 m.), gyvenančiam Andrioniškio seniūnijos
Sedeikių kaime, Sielių g., nustatytas vidutinis 1,60 promilės girtumas. Vairuotojas neįgijęs teisės
vairuoti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas. Lapkričio 6 dieną
Anykščiuose, Leliūnų g., moteriai būnant namuose, grįžęs sūnus
(g. 1989 m.) smurtavo, moteriai
sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Lapkričio 12 dieną
apie 17.20 val. Anykščių seniūnijos Rubikių kaime, Čentupio
g., namo kieme suklupo ir mirė
moteris (g. 1973 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

SITUACIJA

???

Ko trūksta
Anykščių
jaunimui?

Gytis KAMINSKAS:
- Kažin, ar jaunimui Anykščiuos
kažko labai trūksta. Viktorinos,
festivaliai, renginiai, įvairūs būreliai, sporto užsiėmimai, renovuotas stadionas ir sunkiaatlečių salė,
aikštelė parke dėl to pačio jaunimo, įvairios pramogos. Vietinės
bendruomenes kiek veiklos duoda,
tik norėk. Didžioji dalis jaunimo
lyg ir nesiskundžia ir randa savirealizacinės veiklos.. O tie, kurie
save realizuoja draskydami tipius,
plėšydami hamakus, niokodami
žaidimų aikštutes ir kitus visuomeninius objektus, tai ne jų užimtumo
stygiaus problema, tiesiog tokia jau
jų veikla, nukreipiant savo energijos perteklių ne pačia geriausia linkme, nors rinktis iš ko tikrai yra.

Asta DAMBRAUSKIENĖ:
- Iš viso žmonių mažąja, ką kalbėti apie jaunimą...
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Vaikų apsaugos grimasos –
iš anykštėnų paimti 37 vaikai
(Atkelta iš 1 psl.)
Pareigūnė paprašė užklausimą
atsiųsti raštu ir pažadėjo kaip galima greičiau viską išsiaiškinti ir
informuoti „Anykštą“.
Atsakymo iš pareigūnės nesulaukėme iki pat praėjusios savaitės
trečiadienio. Pakartotinai su ja susisiekus, V. Arnašė teigė: „Apgailestaujame, kad tarp galybės užklausų
paklydo jūsų užklausa. Atsakysime
kaip įmanoma skubiau“.
Tik lapkričio 9 d. popietę gavome atsakymą iš Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos komunikacijos specialistės
E. Juozėnaitės.
Beje, centrinei tarnybai pametus
„Anykštos“ užklausą, paslapties
šydą praskleidė tik Lietuvos Respublikos valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko
teisių apsaugos skyriaus Anykščių
rajone patarėja Laima Zukienė. Ji
sakė, jog plačiau komentuoti negalinti, tai padaryti turėtų centrinė institucija, tačiau patikino, kad
berniukas gyvena šeimoje ir lanko
mokyklą. Jo paėmimui pagrindo
nebuvę. „Galiu pasakyti tik tiek,
kad vaiko šeima sprendžia jo problemas pagal individualų poreikį“,
– teigė L. Zukienė.
Praėjusio penktadienio vakarą
vis dėlto gavome atsakymą iš Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo
tarnybos atstovės. E. Juozėnaitė
pranešė, kad „situacija Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos Utenos apskrities vaiko
teisių apsaugos skyriui Anykščių rajone (toliau - Skyrius) tapo
žinoma 2018 m. spalio 30 d., kai
Skyriaus specialistai gavo pranešimą apie minėtą įvykį. Įvertinus
šeimos aplinką, pokalbių su vaiku
ir jo motina metu gautą informaciją, grėsmės vaikui lygis nenustatytas“.
Pasidomėjus, dėl kokių priežas-

čių net 37 mažieji anykštėnai buvo
paimti iš šeimų, E. Juozėnaitė
sakė, jog pagrindinės priežastys tėvų piktnaudžiavimas alkoholiu,
smurtavimas, fizinis ar seksualinis
smurtas“.
Neseniai savaičių Lietuvą sudrebino didžiulis skandalas, kai iš
kauniečių šeimos buvo paimti ir
laikiniems globėjams perduoti du
mažamečiai vaikai, iš kurių vienam motina neva pliaukštelėjusi
per rankas. Tai pamatęs praeivis
paskambino policijai ir mama
buvo sulaikyta, o vaikai paimti iš
šeimos. Po daugiau negu mėnesį
vykusio tyrimo vaikus vis dėlto
nuspręsta grąžinti jų tėvams. Atgavę vaikus, tėvai pasisamdė teisininką ir ketina kreiptis į teismą,
prašydami valstybės atlyginti patirtą žalą. Į teismą valstybę padavė
ir kretingiškių šeima, iš kurios vaikai paimti buvo net pusę metų. Šeima prašo atlyginti už tai 120 tūkst.
eurų neturtinę žalą . Paaiškėjo, kad
vaikai buvo paimti visiškai be reikalo – vaikas, kuris buvo paimtas
dėl kraujosrūvų ant kūno, yra autistas ir linkęs save žaloti.
Per keturis centralizuotos vaiko
teisių apsaugos sistemos gyvavimo mėnesius vaiko teisių apsaugos
specialistai sulaukė daugiau nei 6
tūkst. pranešimų apie įtariamus
vaiko teisių pažeidimus. Kadangi vienas pranešimas gali liesti ne
vieną vaiką, vaiko teisių apsaugos
specialistai išanalizavo 9496-ių
vaikų padėtį ir jokios grėsmės nenustatė 4212-ai vaikų. Tai reiškia,
kad pranešimas šiais atvejais nepasitvirtino ir nebuvo nustatytos kitos aplinkybės, keliančios grėsmę
vaikui.
Tačiau per šį laikotarpį 4362iems vaikams buvo nustatytas I
grėsmės lygis – tokiu atveju šeimai teikiama pagalba, bet šeimos
integralumas yra išsaugomas. Dar
922-iems vaikams nustatytas II
grėsmės lygis. Tai reiškia, kad vai-

Šaltupio gatvėje atnaujins
vaikų žaidimų aikštelę

ko saugumui, sveikatai ar gyvybei
fiksuota reali grėsmė, todėl vaikas
teismo sprendimu laikinai yra paimamas iš tėvų ar globėjų, o šeimai
teikiamos intensyvios paslaugos.
Pastaruoju metu socialiniame
tinkle „Facebook“ bei pačiuose
įvairiausiuose portaluose pradėta
platinti žurnalistės Rūtos Janutienės inicijuota peticija, kurios tikslas – apkalta Seimo narei Dovilei
Šakalienei.
Citata iš peticijos, kurią jau pasirašė beveik 30 tūkst. žmonių:
„Seimui priėmus įstatymą, Seimo narė Dovilė Šakalienė rūpinosi
poįstatyminiais aktais, kuriais įstatymo normos, nustatančios šeimų
išskyrimo galimybes, buvo dar labiau išplėstos.
Pastarosiomis savaitėmis paviešinti vaikų atėmimo atvejai parodė,
kad pasikeitusi teisinė bazė suteikia Vaiko teisių apsaugos tarnybai
galimybę paimti vaiką iš šeimos ir
laikyti jį (ją) neribotą laiką, net jei
šeima vykdo visus tarnybos nurodymus. Tokiam procesui pradėti
dabar pakanka anoniminio skundo
apie galimą smurtą. Kadangi eilės
atlikti teismo ekspertizes yra milžiniškos, tai ikiteisminiai tyrimai
tęsiasi daugiau nei metus ir visą
tą laiką vaikai laikomi atskirti nuo
šeimų. Tai pažeidžia nekaltumo
prezumpciją.
Paaiškėjus, kad įgyvendinant
įstatymą ne vieną kartą be pagrindo buvo pažeistos vaikų teisės
augti šeimoje, šeimos ir privataus
gyvenimo neliečiamumas, Dovilė
Šakalienė nesiėmė savo klaidų taisyti, tačiau viešai melavo apie tarnybų smurtą patyrusios Kručinskų
šeimos tariamą smurtavimą, neturėdama duomenų gynė galimai
melagingą pranešimą apie smurtą
pateikusius asmenis. Tuo pat metu
Seimo narė Dovilė Šakalienė demonstravo išskirtinį abejingumą
atskirtų nuo tėvų vaikų kančiai ir
jų teisei augti šeimoje“.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Šaltupio gatvėje, bus atnaujinama vaikų žaidimų
aikštelė.Taip nusprendė Anykščių rajono savivaldybė, išklausiusi
anykštėnų nuomonę.
Tiesa, oficiali apklausa apie tai Anykščių rajono savivaldybės
tinklapyje net nebuvo paskelbta.

Goda VENSLAUSKAITĖ:
- Aš pasiūlyčiau suorganizuoti jaunimui paskaitą su kokia
įžymia, įkvėpiančia asmenybe,
kuri užkurtų, motyvuotų jaunimą
kurti, kažko siekti, veikti. A. Tapinas, I. Stonkuvienė, Stonkus,
motyvuoti atletai - apie fizinį
aktyvumą, sveiką gyvenseną,
sėkmę, manau, pasidalintų. Visi
jie tarp jaunimo, manau, yra dievukai, kuriuos seka „Instagram“,
„Facebook“ puslapiuose.

Pagal „Anykštos“ FB

Vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimo techninio darbo projekto
parengimui iš rajono biudžeto
skirti 6 143 Eur. Projektą rengs
UAB „Synergy Solutions“. Pačios
vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimo darbai taip pat atsieis ne vieną
tūkstantį eurų.
Vasarą Anykščių rajono savivaldybės administracija domėjosi, ar apskritai šioje vietoje reikia
palikti vaikų žaidimų aikštelę.
Svarstyta, kad ją galėtų pakeisti
žalia veja arba automobilių stovėjimo aikštelė. Klausimą apie tai
socialiniuose tinkluose paviešino
tik Anykščių Naujų vėjų bendruomenė.
„Vaikų žaidimo aikštelė yra prie
Šaltupio 12 namo. Šiame name
gyvenu jau 45 m.(nuo 1973m.).

Tikslinga pertvarkyti viską iš pagrindų, paliekant žalią veją, pastatant suoliukus jaunimui ir senimui
pasėdėti. Padaryti mašinų stovėjimo aikštelę, kokia buvo anksčiau,
sutvarkyti kiemą, šaligatvius.
Galų gale reikia išspręsti tos ,,pabaisos kepyklos“, kuri nepuošia
senamiesčio, klausimą. Jeigu tai
sinagoga, tai turi būti normali sinagoga, kaip istorinis paminklas,
primenantis praeitį, o ne miesto
centre esantis laužynas su visais
griūvančiais mediniais balaganais.
Yra namo administratorius, tegu
sukviečia gyventojų susirinkimą,
žinoma, jeigu mūsų nuomonė
yra svarbi, nors aš labai abejoju,
ar kam tai svarbu. Praėjo beveik
trys dešimtmečiai, tikimės, galbūt
dabar mūsų svajonėms bus lemta

savaitės citatos
Nurodoma
kryptis...

labai

konkreti

Alfredas MOTIEJŪNAS, fotomenininkas, apie tai, kaip bėgant
metams keitėsi fotografuojamų
žmonių požiūris:
„1970-1990 metais fotografuojami žmonės į mane žiūrėjo geranoriškai, o dabar gaunu pasiūlymų
įvairių. Bet tendencija pasiūlymų
ta pati“.
Sakot, gresia tremtis?

Alvydas JANICKAS, anykštėnas, apie rajono valdžios santykius su vietos žiniasklaida:
„Aiškiai matome sovietinį, komunistinį norą ir įprotį viską kontroliuoti ir nurodinėti žiniasklaidai,
ką rašyti, apie ką rašyti, kaip rašyti.“
Arba, kad apskritai galima
kavos negerti
Gytis ŠAPOKA, kavinės savininkas, apie anykštėnų įpročius:
„Pradėjus verslą iš pradžių ištiko
šokas. Daugelis vietinių gyventojų
buvo susidarę tokią nuomonę, kad
kavą galima gerti namuose“.
Ir Robinzono Kruzo pavyzdys
įrodo
Gintaras ŠUMSKAS, VDU
dėstytojas, mokslų daktaras,
apie regionų atskirtį:
„Liūdnai pajuokausiu, jog kol
esi sveikas - gali gyventi kur nori.
Bet jei susirgai... Ligoninių pertvarkos daro regionus vis nepatrauklesniais“.
Bet investuojantys į alų ir
patys gerai skaičiuoja...
Giedrius SURPLYS, žemės
ūkio ministras, apie jaunimo pritraukimą į kaimą:
„Bandome į kaimą pritraukti jaunimą, bandome pritraukti tuos, kurie kaime norėtų atsidaryti autoservisą, teikti buhalterines paslaugas
ar užsiimti internetine prekyba“.
Gal todėl, kad Kinija kiek
toliau nei Lenkija?
Giedrius SURPLYS, apie bendradarbiavimą su kinais:
„Kinai lietuviškos produkcijos
nori kur kas daugiau, nei mes jos
norime išvežti“.
Žinoma. Jau dabar vietas
užsiima.

Gyventojai stebisi, kad naujų vaikų žaidimų aikštelių
statyboms rajono valdžia
sakosi neturinti lėšų, tačiau
šios vaikų žaidimų aikštelės
atnaujinimui jų atradusi.
išsipildyti, pagyventi tvarkingoje
aplinkoje“, - savo nuomonę apie
tai, kad reikia tvarkyti ne tik vaikų
žaidimų aikštelę, bet ir visą teritoriją šalia Šaltupio gatvės 12-ojo
namo, išsakė Šaltupio gatvės gyventoja Alvyda Verikienė.

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie valdiško ekrano statybas:
„Niekaip neįsivaizduoju, kaip
žmonės stovės ir masiškai skaitys,
pavyzdžiui, Tarybos sprendimus“.

„ANYKŠTA“ TV
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Anykščiuose be turistų verslui būtų liūdna
„ANYKŠTA“ TV kalbino gimtajame mieste verslu užsiimantį
anykštėną Gytį ŠAPOKĄ. Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt
redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

- Ar nestabdė verslo planų tai,
kad Anykščiuose gyvena pakankamai nedaug žmonių?
- Aš tikėjau savo idėja ir žinojau,
kad tą idėją vystyti tikrai bus sunku.
Kiekvienas verslas turi savo modelį. Žinoma, būtina skaičiuoti, ar tai
daryti verta, ar neverta.
- Ar Jūs matote Anykščius kaip
pramoninį miestą?
- Aš Anykščius matau tik kaip
kurortą, kur žmonės galėtų atvažiuoti, ilsėtis, vaikščioti Šventosios
upės pakrante.

Verslininkas Gytis Šapoka sakė, kad nereikia bijoti nedarbo bei
mažų atlyginimų: „Visada kažką gali padaryti – jei ne vienas, tai
keliese, jei ne keliese – tai su visa bendruomene.“
- Atskubėjote į šį interviu iš
socialinės akcijos, kurią surengė
Jūsų valdoma kavinė Anykščiuose. Jos metu vaikų globos namų
vaikus vaišinote gėrimais bei desertais. Kam verslui reikalingos
socialinės akcijos? Kaip manote,
kodėl jos nėra populiarios tarp
Anykščių rajono verslininkų?
- Verslui galbūt ir nėra reikalingos tos socialinės akcijos, jos labiau
yra reikalingos mūsų aplinkai. Ši
socialinė akcija buvo skirta mūsų
ateičiai. Manau, kad verslo inicijuotos socialinės akcijos Anykščiuose
nėra tokios populiarios dėl to, kad
verslininkams yra sunku kažką su-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Beveik prieš keturis dešimtmečius žinomas Lietuvos poetas
Sigitas Geda parašė eilėraštį
apie televizorių, kuris vėliau
tapo populiaria kolektyvo „Tele
Bim – Bam“ dainele. Ko gero,
daugelis pamenate šios dainelės
žodžius: „Labai geras daiktas/
Yra televizorius,/Vos tiktai nubudus,/ Aš galiu išvysti jus,/Pasaulio vaikai,Pasaulio vaikai.“
Tuomet, kai šis kūrinys nuolat
skambėjo ir aš dar buvau mažas, net negalėjau įsivaizduoti,
kad televizorių turėsime ne tik
savo namuose, bet ir Anykščių
mieste.Tačiau Anykščių rajono
savivaldybės vadovų fantazija
neišsemiama. Ko gero, nujausdami, kad per keturis kadencijos
metus jie taip nieko reikšmingesnio Anykščių rajono labui ir
nenuveikė, už mokesčių mokėtojų pinigus nuprendė nupirkti
46 tūkst.657 Eur kainuojantį
televizorių.
Dabar labai populiaru sakyti,
kad „aš televizoriaus nežiūriu ir
net jo namuose neturiu“, tačiau
netrukus į pačiame Anykščių

organizuoti, galbūt jie linkę verčiau
pataupyti arba tiesiog nežino, kad
tokius dalykus galima organizuoti.
- Plėtojate verslą Anykščiuose
jau beveik dvejus metus. Kokie
yra verslo nedideliame mieste
privalumai ir trūkumai?
- Užsiimame kavos bei užkandžių pardavimu. Pradėjus verslą iš
pradžių ištiko šokas. Daugelis vietinių gyventojų buvo susidarę tokią
nuomonę, kad kavą galima gerti
namuose. Stengėmės žmonėms ištransliuoti žinią, kad po visos dienos rutinos reikia laiko skirti ir sau.

- O kokie verslo privalumai
Anykščiuose?
- Labai gražus miestas. Kiek čia
esu atsivežęs pažįstamų ar draugų,
jie mūsų miestą labai giria. Vienareikšmiškai, prie to prisideda ir visi
mūsų turimi traukos centrai.
- Prieš pokalbį minėjote, kad
pradėdamas verslą nesikreipėte
paramos į Anykščių rajono savivaldybę? Kodėl?
- Geras klausimas. Tiesiog turėjau savo biudžetą, visada esu linkęs
būti nepriklausomas, jeigu kažką
darau, maksimaliai stengiuosi tai
daryti savo jėgomis. Neatmetu galimybės, kad kada nors tos savivaldybės paramos ir prireiks.
- Anykščių rajono savivaldybės
parama smulkiajam ir vidutiniam
verslui nėra didelė. Dažniausiai

keletui verslininkui skiriama po
kelis šimtus ar tūkstančius eurų.
Kaip manote, ar toks verslo paramos modelis yra efektyvus?
- Vėl reikia žiūrėti į tai, koks tai
yra verslo modelis. Jei tai su pramone susijęs verslas, tie 100 eurų yra
praktiškai niekas, bet jei mes kalbame apie jaunas kompanijas, kurios
nori verslą plėtoti Anykščiuose,
tuomet kiekvienas euras yra labai
svarbus. Pirmiausia reikia susidėlioti savo turimas lėšas, o parama
– tik papildomos galimybės.
- Ar matote Anykščiuose dar
kažkokių neužpildytų verslo
nišų?
- Mano nuomone, trūksta pramogų turistams žiemą.
- Jūs vis kalbate apie turistus.
Tai be jų, kaip suprantu, Anykščiuose būtų liūdna?
- Manau, taip. Vietinė aplinka nesugeneruoja tiek pajamų, kiek mūsų
klientai iš svetur.
- Kavos puodelis Anykščiuose
dabar kainuoja maždaug 2 eurus.
Kai Jūs pats buvote dar moksleivis, studentas ar Jums būtų buvusi prabanga už tokią kainą gerti
kavą?
- Tuo metu, kai buvo dar litai,
kavos puodelis būtų kainavęs apie
6 – 7 litus. Taip, tai būtų buvusi prabangos prekė. Bet šiais laikais yra
visai kita politika.

Visą pokalbį su G.Šapoka žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje
„ANYKŠTA“ TV.

miesto centre pastatytą LED laupietus rengiančios vietos kaviko ekraną bent trumpam žvilgtenės ar į Anykščius atvykstančios
lėti bus priverstas kiekvienas.
„Superfiestos“ reklamą. Tai paNors Anykščių rajono savidėtų skatinti vietos verslą, tačiau
valdybės vadovai ir nesako, kas
transliacijos LED lauko ekrakonkrečiai bus rodoma LED launuose – brangiai kainuojančios:
ko ekrane, niekas net neabejoja,
pigiau skelbimą kur nors ant
kad jame bus rodoma reklama. O
stulpo pačiam pakabinti, todėl
ką žmonės daro savo namuose,
Anykščių rajono savivaldybei
kai jų televizoriai rodo reklabeliks kurti originalią programą,
mą? Taip, jie keliauja į virtuvę
kuri bent akies krašteliu būtų
užsikaisti arbatos ir susitepti
įdomi anykštėnui bei turistams.
suvožtinį. Taigi, galima prognoO LED lauko ekrano transzuoti, kad LED lauko ekrano
liacijų programa galėtų būti
laukia liūdna ateitis, jei jame
tokia: 6.00 val. – laida „Labas
neišvysime naudingo ir įdomaus
rytas, Anykščiai“. Žinoma, su
turinio.
anykštėnais ir miesto svečiais
Prieš dešimtmetį teko vesti
sveikinasi Anykščių rajono meras
Anykščiuose televizijos ekranuoKęstutis Tubis. Vėliau iš Anykšse rodytą diskusijų laidą „Anykščių rajono savivaldybės tiesiogiai
čių balsas“.Pagrindiniai jos
transliuojamas savivaldybės
herojai buvo politikai. Vieni buvo
vadovų pasitarimas.08.00 val. –
„geriečiai“, pasiryžę „išgelbėti“
žinios,transliuojančios pagrinAnykščius nuo visokio blogio, o
dinių „Anykštos“ laikraščio ir
kiti jau
portalo anyksta.lt
įsitaisę
...„netrukus į pačiame publikacijų paneigivietos
mą ir aiškinimą, kad
Anykščių miesto centre pa- niekas neatitinka
valdžios
postuose statytą LED lauko ekraną tikrovės. 09.00 val.
bent trumpam žvilgtelėti bus – Anykščių rajoir blogai
dirbanno mero patarėjo
priverstas kiekvienas“...
tys. Ta
Donaldo Vaičiūno
televizimankšta (atsispaudija suteikė šansą savo tiesas įromai ir kiti fiziniai pratimai šalia
dinėti tiek opozicijai, tiek ir poziAnykščių rajono savivaldybės pacijai, tačiau nuojauta kužda, kad
grindinio įėjimo). 10 val. - Jazzu
LED ekrane vyraus tik vienintelė
virtuvė ( transliacija iš plačiai
tiesa.Televizijos laida gyvavo tik
išreklamuoto, bet taip ir neatimetus. Brangus malonumas yra
daryto restorano Anykščiuose).
televizija, taigi, mielieji mokes11 val. galėtų būti rodoma laida
čių mokėtojai, nenustebkite, jei
„Klauskite daktaro“, tačiau dėl
ateityje, kaip ir mano gimtajame
visiems suprantamų priežasčių to
Leliūnų kaime, į išmuštas plento
Anykščių rajono savivaldybė sau
duobes bus pilamas ne asfaltas, o
neleistų. 12 val. – Teatro valantik žvyras, vėl degs tik kas antras
dėlė. Laidos vedėja, pavyzdžiui,
gatvių apšvietimo žibintas. Juk
galėtų būti kokia nors anykštėnė
LED lauko ekraną reiks išlaikyti!
Audronė. 13 val. dar kartą tektų
Vargu ar LED lauko ekrane
padirbėti eteryje mero patarėjui
bus galima išvysti gedulingus
D.Vaičiūnui - laida „Keliai.

Mašinos. Žmonės“. Tiesioginė
transliacija iš sankryžos šalia
progimnazijos... Programa be
jokių trukdžių galėtų tęstis
apskritą parą. Tik iškyla pavojus,
kad Anykščių rajono savivaldybė,
užsiėmusi „televiziniais“ žaidimais, gali pamiršti tikrąją savo
paskirtį – tarnauti žmonėms bei
teikti administracines paslaugas
gyventojams. Nors... Išvažiavo
beveik visa savivaldybė darbo
valandomis už rajono biudžeto
pinigus ,,baliavot“ į Vasaknų
dvarą, liko tuščia Savivaldybė ir,
kaip tikino Savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka, nieko čia tokio
nenutiko...
Šioje vietoje ir vėl norėčiau
sugrįžti prie poeto S.Gedos eilėraščio apie televizorių. Jis ne
tik skambus, tinkantis šių dienų
anykštietiškoms aktualijoms, bet
ir savotiškai pamokantis: „Bet
nereik užmiršti,Kad tikra gėlelė/
Visai kitaip auga, Kitaip žiedą
kelia,Pasaulio vaikai, pasaulio
vaikai.“ Kitaip tariant, geras
daiktas yra televizorius, bet
nereikia atitrūkti nuo realaus
gyvenimo ir į jį žvelgti tik per
ekraną, kuris, kaip žinia, ne
visada viską vaizduoja taip, kaip
yra iš tiesų.
Baigdamas šias „Rieves“, dėl
šventos Anykščių rajono savivaldybės vadovų ramybės dar kartą
informuoju, kad šiame mano
kūrinyje yra cituojamos poeto
S.Gedos eilės. Dėliojant būsimą
LED lauko ekrano programą
remtasi „Anykštos“ laikraštyje
išspaudinta TV programa. Tai,
kad ji gali neatitikti tikrovės,
prašome raštų su prašymais
paneigti tikrovės neatitinkančius faktus nesiųsti, nes ji ir yra
netikra.

šiupinys
Nestreikuoja. Anykščių rajono pedagogai nedalyvauja streike. Pasak Anykščių savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Nijolės Pranckevičienės, respublikinį
streiką organizuoja ta mokytojų
profesinė organizacija, kuri mūsų
rajone neturi padalinių.
Išvyka. Lapkričio 17-19 d.
Anykščių rajono savivaldybės delegacija vyks į Madoną (Latvija)
dalyvauti Latvijos nepriklausomybės 100-mečio minėjimo šventiniuose renginiuose. Anykščių
rajono savivaldybė skelbia, kad
iš savivaldybės vadovų į Latviją
vyks savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Pagalba. Antradienį Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, ugniagesiai
suteikė pagalbą greitajai medicinos
pagalbai patenkant į butą pirmame daugiabučio aukšte. Pastačius
glaustines kopėčias ir panaudojus
parankines priemones, per langą
patekta į butą, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Bute, ant grindų,
rasta sąmoninga buto savininkė.
Funkcijos. Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
nuo šių metų lapkričio 1 d. pradėjo
vykdyti ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, kurias perėmė iš Valstybinės
gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos. VMVT teritoriniai padaliniai nuo šiol vykdys ūkininkų,
veislininkystės ūkių, įvairių įmonių, užsiimančių veislininkystės
darbais (sėklinimo centrų), patikrinimus, konsultuos ūkinių gyvūnų
veisėjus pirkimo ar pardavimo,
importo ir kitais klausimais.
Pagarba. Vakar vykusiame
„Verslo žiburių“ renginyje apdovanota dar 12 „Šimtmečio anykštėnų“: Rimantas Juodelis, Ona Vanda
Grumbinienė, Michailas Baliuckas, Valdas Makauskas, Gintarė
Žemaitienė, Diana Šermukšnienė,
Nijolė Kačkuvienė, Juozas Mačys,
Valentinas Dilys, Rita Šimkienė,
Algirdas Šimkus ir Algirdas Gansiniauskas.
„Derlius“. Rugsėjo-spalio mėnesiais vilkai Lietuvoje papjovė
910 avių. Pagal papjautą avių skaičių Anykščių rajonas su Trakų rajonu dalinasi 6-7 vietas Lietuvoje.
Rugsėjo-spalio mėnesiais šiuose
rajonuose papjauta po 40 avių.
Daugiausiai avių vilkai per du
mėnesius išpjovė Raseinių (103),
Alytaus (87), Šalčininkų (70),
Elektrėnų (46) ir Ukmergės (43)
rajonuose.
Registracija.
Tik
prasidėjus savivaldos rinkimų politiniai
kampanijai Vyriausioje rinkimų
komisijoje, rinkimams registravosi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga, Lietuvos žaliųjų sąjunga,
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
bei Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai. Paraiškas
dalyvauti rinkimuose pateikė ir devyni visuomeniniai komitetai. Tarp
pirmųjų pretendentų į kandidatus Anykščių politikų nėra.
Pirkinys. Anykščių rajono savivaldybės administracija už 3 290
Eur iš A.Šimkaus firmos įsigijo
sodo traktoriuką.
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Šimtmečio abrūsai ir ašvienių pasaulis

Raimondas GUOBIS

Užpalių kultūrinio paveikslo kertiniai stulpai - Šeimyniškių piliakalnis, konglomerato uola, šventas Krokulės šaltinis, dvasinės
tradicijos, kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“ bei Viktorijos Jovarienės sukurtas, magiškos meilės žirgams persmelktas pasaulis.
Jaunimas čia žirgus kinko ir Užgavėnių pasivažinėjimams, ir
Joninių šėlsmui, ir kitoms šventėms. Kai tik gali, užpalėnai sėda
ant žirgų, o didžios žirgų mylėtojos sodyboje veikia įdomus ir unikalių eksponatų turtingas muziejus.

Antanas Tarvydas - muziejininkės vyro senelis ir bene
pirmasis Užpalių viršaitis.

Istorinius Užpalių dvaro mūrus įsigijusi Viktorija Jovarienė tikisi juose įkurti muziejų ir istorinės atminties bei tautinės kultūros
gaivinimo židinį.
Ežerų ledo spindesys
Žirgai į Viktorijos pasaulį įsiveržė dar vaikystėje. Kuomet buvo
šešerių, užsėdo ant arklio ir bandė pajodinėti, o ta kelionė baigėsi
kryčiu ant žemės įstrigus lazdynų
krūme. Nuo pat vaikystės geriausi
žaislai buvusios pakinktų kilpelės,
sagtelės - lėlių jai nereikėjo. Meilė
žirgams ir išgyvenimai, patirti stebint, kaip kolchozų kūrėjai išsivarė mylimą žemaitukę, o pritrūkus
pašarų kolektyve ją tiek nualsino,
kad liko vieni kaulai su oda. Tada,
kratydamiesi rūpesčių, tą kone
visiškai nugalabytą arkliuką paleido. Sukaupusi paskutines jėgas
kumelaitė vos gyva parėjo namo.
Pašaro veik nebuvo, trūko net vienintelei karvei, tačiau dalydamiesi
su gyvuliais net duonos rieke juos
išmitino, išlaikė iki pavasario, iki
pirmosios žolės, - tada ir gyvulėliai, ir žmonės atsigavo...
Besimokydama mokykloje linko į žemišką žinojimą, norą turėti
sodietišką pasaulį, tad pasirinko
agronomės kelią ir, baigusi mokslus Buivydiškių žemės ūkio technikume, metus darbavosi Saldutiškyje, kol 1965 m. atvyko į Užpalius.
Ne tik puikiai atliko savo tiesioginį
darbą, tačiau ir į visuomeninius

reikalus pasinėrė, net vadovavo
gamtininkų būreliui mokykloje.
Ypač patiko žirgai, o ūkio vadovybė, matydama Viktorijos aistrą,
nupirko ristūną ir visą sportinį inventorių – tepabando ežerų laimę.
Nudžiugo eiklų bėgūną, tikrą
jaunatvišką svajonę, vardu Žolis,
gavusi, supratingi vadovai pasistengė, kad mergina galėtų dalyvauti šiaip jau vyriškose į lengvas
rogutes pakinkytų ristūnų lenktynėse ant Alaušo ežero ledo. Ten
vykdavo zoninės atrankinės varžybos, kurių nugalėtojai galėdavo
dalyvauti garsiausiose ir svarbiausiose lenktynėse ant Sartų ežero
ledo... Dabar ledas, kad ir spindi,
tačiau nebebūna toks tvirtas, o ir
šių laikų žmonės nebeturi drąsos
ant to ledo ropštis ar ledu žirgais
lėkti. Visos tradicinės lenktynės
persikėlė į pakrantės hipodromą,
kuriuo, nors jis ir ledinis, jau ne
rogutėmis, bet lengvais rateliais
vadeliotojus žirgai su vėjeliu skraidina. Viktorijai jau tik iškovotų
prizų – taurių, medalių - spindesys
tuos senus gerus laikus primena.
Nors ūkyje prie Šventosios dar laikoma keliolika žirgų. Dauguma jų
pastambinti veisliniai žemaitukai,
tačiau yra ir pora jojamų žirgų pramogai ar sodyboje besiilsintiems

pajodinėti. Žirgus tiesiog dievina
ūkininkės anūkė Šarūnė Viktorija.
Ekologinį ūkį moteris valdo kartu
su savo dukromis, taip pat žemės
ūkio mokslus baigusiomis, Egle ir
Neringa. Pienininkystės ūkyje su
kiek daugiau negu dviem šimtais
hektarų žemės yra daugiau negu
trys dešimtys lietuviškų veislių
šėmųjų melžiamų karvių. Nors tos
karvės nėra tokios produktyvios –
per metus iš vienos primelžiama
iki 5 tonų pieno, tačiau jų keisti nežada. Moteris įsitikinusi, kad alergija pienui ištinka tuos žmones,
kurie vartoja ne mūsų šalies veislių melžiamųjų pieną, mat tas esąs
kitokios sudėties ir netinkamas į
alergijas linkusių lietuvių mitybai.
Reikia branginti savąją žemę. Juk
ne veltui lietuvių patarlė primena,
jog labiausiai nusiminęs žmogus
atrodo taip, tarsi būtų žemę pardavęs. Viktorija prisiminė istoriją
apie tarpukariu uošvio prarastą
žemę, kurią turėjo apleisti negalėdamas sugrąžinti skolų, mat rudens
liūtys sunaikino derlių. Buvęs visas
valakas, daugiau negu dvi dešimtys hektarų, kuriuos dalimis išpardavė per varžytynes. Kartu su vyru
Antanu tuoj po 1990 m. pabandė
tas žemes atpirkti, nors visos valdos susigrąžinti jau nebepavyko.
Tačiau amžiams įsiminė lietuvio
kaimiečio filosofija – žemę ar medį
parduoti tik didžiausiai bėdai, neatšaukiamai nelaimei ištikus.
Ašvieniai - dangumi saulę
vežantys...
Viktorijai žirgai - tarsi dievai, ne
tik žemėje, bet ir Danguje svarbūs
ir reikalingi. Palengva prikaupė
nemaža įvairių vežimų, karietaičių,
pakinktų, kitokio gėrio, kurį noriai,
su džiaugsmu, rupiai pasakodama
rodo visiems besidomintiems. Sodyba Šventosios pakrantėje tapo ne
tik ūkiu, bet ir muziejumi, erdve,
kur susirenkama iš pagarbos ir
meilės tautos istorijai bei žirgams.
Jaunimas, besimokantis gyvulinin-

Paveiksle – lankose prie Šventosios besigananti žemaitukė.

Žirgų pasaulio mistika.
kystės, žirgininkystės specialybių,
kokį nors darbą etnografine tema
rašantieji čia, pas Viktoriją, suranda ir idėjų savo darbui, ir prieglobstį.
Ieškojosi naujų erdvių, kad jos
sukauptas gėris labiau prieinamas
būtų. Nupirko akmeninius senojo
Užpalių dvaro svirnus - dar XVII
amžiuje ponų Sapiegų statytus erdvius rusiškos raidės P formos pastatus. Nupirko ir, nors remontui stigo lėšų, radosi žmonių, kurie tuo
piktinosi, net stengėsi, kad spauda
apie tokią, jų akimis, netvarką parašytų, nors šalia esantis malūnas
ir dar keli sodybos pastatai vos ne
griuvo. Jau daug padaryta ir beveik
viskas savomis lėšomis, net paskolą ėmė, mat pagalbos pagal įvairias
valstybines programas, ES projektus taip greitai nesulauksi, o laikas
juk negailestingas, greitai bėga...
„Neklauskit mano metų: čia vasara, čia žiema“, - taip apie savo
amžių ir nenumaldomai bėgančius

metus sako beveik aštuonias dešimtis metų gyvenimu besidžiaugianti
ir besistebinti Viktorija Jovarienė.
Muziejus žirgams
Visa, kas tik su žirgais susieta, V.
Jovarienė renka jau daugiau negu
keturis dešimtmečius. Kiek prisimena, arkliniu inventoriumi susidomėjo ir jį kaupti pradėjo kartu su
Arklio muziejaus steigėju, profesoriumi Petru Vasinausku. Tačiau ji
su muziejumi, įsikūrusiu Niūronyse, netoli Anykščių, nekonkuruojanti, nemaža vertingų eksponatų
jam dovanojusi, visuomet dalyvaujanti ten vykstančiose šventėse. Iki
šiol kaip nuostabiausią gyvenimo
kelionę prisimena 2008 m. vasaros
nuotykį, kuomet birželio pradžioje,
vieną ankstų rytą pasikinkiusi savo
kūmutes – žemaitukes iškeliavo į
Arklio muziejaus trisdešimtmečio
šventę.
(Nukelta į 11 psl.)

Šimtmečio didžiųjų rankšluosčių – abrūsų - žavesys ir grožis.
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„Man žmonės šypsosi”
Trečiadienį Anykščių kultūros centre atidaryta fotomenininko
Alfredo Motiejūno darbų paroda ,,50 metų su fotoaparatu”. Pasak
paties A.Motiejūno, gali būti tik vienos ar dviejų dienų paklaida,
minint pusės amžiaus sukaktį nuo to laiko, kai jis spragtelėjo savo
pirmąjį kadrą.

Alfredą Motiejūną sveikino vaikystės draugas Eugenijus Narbutas. E.Narbuto dovana fotomenininkui - 1973 metų gamybos
fotoaparatas ,,Zenit”.
Į parodos atidarymą susirinko
didelis būrys A.Motiejūno kolegų
fotografų, bičiulių, mokinių. Atvyko ir anykštėnai rašytojai: Rimantas Vanagas, Milda Telksnytė,
Vygandas Račkaitis. Pastarąjį foto-

menininkas vadino savo mokytoju,
žmogumi, kuris skatino daugiau
fotografuoti ir stengėsi, kad mokinuko darytos nuotraukos būtų
spausdinamos rajono laikraštyje.
,,1968-ųjų lapkričio viduryje

spaudžiau pirmuosius kadrus. Atsimenu, kad fotografavau kaimynų
šunį, savo seserį ir ,,Siekano” aikštės kalakutus”, - per parodos atidarymą pasakojo A.Motiejūnas.
Fotomenininkas sakė, jog peržiūrėdamas savo archyvo nuotraukas
pats buvo nustebęs, kad praktiškai
visų jo nuotraukų herojai šypsosi,
o atrinkdamas darbus parodai net
sąmoningai stengėsi, kad ,,tų šypsenų būtų mažiau”.
Parodos atidaryme A.Motiejūną
pristačiusi ir kalbinusi J.Biliūno
gimnazijos mokytoja Renata Miškinienė dėstė, kad jo nuotraukų
herojai menininką priima atvira
širdimi. ,,Žiūrėjau, koks jų santykis su fotografu. Pamačiau jungiantį jausmą: atvirumą ir džiugesį”, - kalbėjo R.Miškinienė.
Pasak A.Motiejūno - bėgant
metams, kuo toliau, tuo mažiau
nuotraukų herojų džiugesio ir atvirumo. Duomenų apsaugos tendencijos ir mados keičia žmones. Kita
vertus, dabar fotografuoja absoliučiai visi...
,,1970-1990 metais fotografuojami žmonės į mane žiūrėjo geranoriškai, o dabar gaunu pasiūlymų
įvairių. Bet tendencija pasiūlymų
ta pati”, - apie besikeičiantį požiūrį į fotografuojančius kalbėjo
A.Motiejūnas. Jis sakė esąs įsitikinęs, kad betarpiškų portretų,
kokius darė Antanas Sutkus, Romualdas Požerskis, Romualdas
Rakauskas, ateityje nebebus. ,,Netikit? Kas gyvensit ilgiau - pamatysit patys”, - liūdnai prognozavo
fotomenininkas.
A.Motiejūnas fotografijos moko
J.Biliūno gimnazijos gimnazistus.

milijonas narių”, - konkurencijos
mastelius iliustravo anykštėnas.
Parodoje ,,50 metų su fotoapaVidmantas ŠMIGELSKAS
ratu”
eksponuojamos A.Motiejūno
vidmantas.s@anyksta.lt
nuotraukos nuo 1972-ųjų iki šių
,,Vargu, ar nors viena mano nuo- dienų. Nuotraukos ,,išbarstytos”,
trauka būtų eksponuojama moks- nesurikiuotos chronologine tvarka.
leivių parodoje. Į jų kūrybą jau Nuotraukų herojai - ir gerai žinomi
galima žiūrėti tik su pavydu”,- ku- anykštėnai, ir p.Alfredo kaimynai.
klinosi mokytojas, kurio mokiniai Dalis nuotraukose esančių žmonių
ne kartą tapo respublikinių konkur- jau išėję Anapus.
Fotomenininką sveikino būrys
sų laureatais. Šiemet pats fotomenininkas pelnė net kelių tarptauti- žmonių, bet, regis, išskirtiniausias
nių fotografijų konkursų medalius, dovanas jam įteikė vaikystės drautačiau jis aiškino, kad sėkmę jam gai. Eugenijus Narbutas bičiuliui
neša senosios, juostiniais fotopara- dovanojo 1973 metų gamybos fotais darytos nuotraukos. Pasak jo, toaparatą ,,Zenit”, o Algis Antašiuolaikinėje fotografijoje domi- navičius ir Edmundas Cimbalistas
nuoja kinai, kurie turi brangią apa- - plūdę su milžinišku kabliu. Pasak
ratūrą, o daryti konkursinių nuo- šių bičiulių, A.Motiejūnas jaunystėtraukų specialiai važiuoja į Afriką je nebuvo žvejys, ,,užsikabino” tik
ar Pietryčių Aziją. ,,Kinijos foto- vėliau, o milžiniškas kablys įteiktas
menininkų sąjungoje daugiau nei linkint jam pagauti svajonių žuvį.

Sveikintojai rikiavosi į eilę...

Keletas iš parodoje eksponuojamų Alfredo Motiejūno darbų (iš kairės): „Nuooo varom“, „Šešiamečiai 1988“, „Berniūkštis“.

Sutaupykite laiko ir pinigų – rinkitės mobilųjį parašą
Užregistruoti automobilį, atlikti bankinį pavedimą ar deklaruoti gyvenamąją vietą – šiuolaikinės technologijos leidžia tai padaryti tiesiog
telefonu. Pamirškite eiles bankuose ar kitose įstaigose – mobiliuoju
parašu oficialius dokumentus patvirtinti galima ir neišeinant iš namų.
„Mobilusis parašas yra labai
patogus įrankis – naudojantis
juo, dėl vieno dokumento nebereikia niekur vykti, gaišti laiko
ir eikvoti degalų. Viskam, kam
anksčiau reikėjo parašo ranka,
dabar užtenka kelių mygtuko
paspaudimų telefonu“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.
Anot V. Burnickienės, ši paslauga veikia visur, kur yra
mobilusis ryšys, o jos vartotojams nebereikia atsiminti daug
skirtingų slaptažodžių, naudotis
kodų kortelėmis ar generatoriais.

Mobilusis parašas – saugesnis
už įprastą
Mobilusis parašas yra toks pat
oficialus kaip ir įprastas.Todėl
užsisakę šią paslaugą, sau patogiu metu galėsite greitai atlikti
bankinius pavedimus, patikrinti
sąskaitos likutį, pasirašyti įvairias
sutartis, registruoti išmokų, nedarbingumo, motinystės bei kitus
dokumentus.
Mobilusis parašas turi ir daugiau privalumų – šis įrankis yra
saugesnis nei įprastas popierinis.
Savininko elektroninė tapatybė
yra apsaugota specialiu vienu arba

net dviem sPIN kodais. Pastaruoju
atveju pirmasis kodas yra skirtas
prisijungti prie elektroninės svetainės, antrasis – pasirašyti. Kiekvieno prisijungimo metu šiuos
kodus patikrina bankininkystės ar
sertifikuotų registrų centrų sistemos.
„Tele2“ klientai už mobilųjį
parašą moka mažiausiai
Technologijų lyderės „Tele2“
klientai mobiliojo parašo paslauga šiuo metu gali naudotis tik už
40 ct per mėnesį. Lyginant su kitų
šalies operatorių pasiūlymais,
šiandien tai – mažiausia mobiliojo parašo mėnesinė įmoka.
Be to, pasirašant naują sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ neribotų
pokalbių ir SMS planą nuo 100
MB, mobiliojo parašo paslauga

pirmąjį pusmetį galima naudotis
nemokamai.
Greitai ir lengvai
Pasirašyti mobiliojo parašo sutartį galima atvykus į bet kurį „Tele2“ saloną. Viskas, ko reikia – su
savimi turėti pasą arba ID kortelę
ir SIM kortelę. Mobilusis parašas
aktyvinamas seną SIM kortelę pakeitus į naują, turinčią elektroninio
parašo saugumą užtikrinančius
sertifikatus.
Po naujos kortelės išdavimo paslauga bus įjungta maždaug per
15-20 min. Iš karto po to galėsite
prisijungti prie mobiliojo banko,
atlikti mokėjimus ar kitas jums aktualias elektronines operacijas.
Beje, kartu su nauja SIM kortele, telefone atsiras speciali funkcija, leidžianti pakeisti suteiktus

sPIN1 ir sPIN2 kodus į tokius, kuriuos atsiminsite geriausiai.
Be to, šia paslauga galėsite naudotis ir ne Lietuvoje – užsienyje
kiekviena mobiliojo parašo operacija papildomai apmokestinama
kaip SMS žinutė pagal tarptinklinio ryšio tarifus. Įprastai viena
operacija sunaudoja vos dvi SMS
žinutes.
Išduotos SIM kortelės su mobiliojo parašo paslauga galioja 5
metus.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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. Nauji karaliaus drabužiai
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Naujoji Zelandija. Nuplukdyti
12:55 Atšiaurioji Antarktida
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 žiniomis“.
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 Latvijos valstybės nepriklausomybės 100-mečiui. Pagonių
žiedas N-14
22:55 Kaimo šerifas N-14
00:25 Naujoji Zelandija. Nuplukdyti
(kart.).
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””
08:10 Džimis Neutronas. Genialus
berniukas
09:55 Tomas ir Džeris svečiuose
pas Ozo šalies burtininką
11:00 Ko nori mergina N-7.
13:10 Supermenas. Sugrįžimas
N-7.
16:10 Renovacija – misija įmanoma.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 Auksas N14
00:25 Jie S
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai”
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”.
11:30 “Aplink Lietuvą. Miestai”.
12:30 “Beždžionėlė šnipė” N-7
14:10 “Beždžionėlė ledo ritulininkė”
N-7
16:05 “Šoklusis bičiulis. Septinto
padavimo smūgis”
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Horizontas” N-14
23:50 “Išlikęs gyvas” N-14 (kart.)
02:10 “Džesabelė” S

06:20 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas (k).
07:20 Sibirinio tigro paieškos (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 Stručiai. Gyvenimas bėgte
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7.
12:35 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas Rytas.
19:30 Dūris skėčiu N-7.
21:25 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
N14
22:25 “Gyvi numirėliai” N14
23:25 Įstatymo tarnai (k) N-7.
02:00 Išlaipinimo zona (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
22:55 Kelionė į Ameriką N-7
01:10 Laivas vaiduoklis (k) N14
PLIUS

pirmadienis
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 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 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
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 reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 penktadienis (k).
N-7.
11:15 “Meilės sparnai”

12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
14:25 “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.
22:29 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Gaudynės N14
00:35 “Akloji zona” N-7
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas”
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 “Padangių akis” N-14
00:00 “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” (2) (k)
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 Pavojai gelmėse 2. Rifas
N14
22:50 Sala (k) N14
01:30 “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 šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”
13:05 “Muča Luča”
13:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
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 šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Jaunavedžiai N-7
22:50 “Mano lemties diena” N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Grupės „Sekmadienis“
jubiliejinis koncertas „Po 30 metų“.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Sporto galia. Atviro vandens
plaukimo varžybos prie Australijos
krantų
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
11:00 Aušros Vartų atlaidai.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
15:45 7 Kauno dienos.
16:15 Linija, spalva, forma.
16:45 Lietuva mūsų lūpose.
17:10 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Istorijos perimetrai. 3 d.
Kražiai.
19:45 Popiežius. Galingiausias visų
laikų žmogus. Karo metų popiežiai
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:55 Dvi šimtmečio legendos.
VII Klezmerių muzikos festivalis. Anatolijaus Šenderovo ir
Viačeslavo Ganelino kūriniai.
23:25 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Vilniaus lapai 2018. (kart.).
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”

09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Kieno miške kankorėžiai?”
(kart.)
11:15 “Barankinai, būk žmogus!”
(kart.)
11:40 “Linksmoji karuselė”. animacinis, 1995. 28 s. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis” (kart.)
13:00 “Fiksikai”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio kulinarinės
kelionės”
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!”
20:00 “Aitvaras palėpėje”
20:15 “Seni pažįstami”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Vyno rūmai” N-7
22:50 “Žmogžudystė Omaha
Byče” N-14 (kart.)
00:45 “Šokiai!”
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 “Sekmadienis su Kauno
„Žalgiriu“. Lietuva.
11:00 “100% Dakaro”. N-7
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma misija”
13:00 “Žydrosios planetos stebuklai” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7

15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “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. Mariana Korvelytė –
Moravskienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Švari mityba: purvina tiesa“.
N-7.
11.10 4 kampai.
11.40 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
12.10 Lrytas.tv popuri.
12.50 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ 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.
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00:45 Komisaras Falkas.
Kruvini deimantai N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. „Jazz Five“
(kart.).
06:55 ARTi. (kart.).
07:10 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:35 Auklė Mun (kart.).
07:45 Riteris Rūdžius (kart.).
08:00 Detektyvė Miretė (kart.).
08:10 Aviukas Šonas 5
08:20 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
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.).
13:55 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:20 Stilius (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 po 20 metų.
19:15 Ar išliks krikščionybė
Viduriniuose Rytuose?
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Aš esu Dina N-14
23:30 Vilniaus lapai 2018.
Tarptautinis literatūros festivalis.
Susitikimas su Sigitu Parulskiu.

00:35 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Aitvaras palėpėje” (kart.)
06:45 “Seni pažįstami” (kart.)
07:10 “Linksmoji karuselė”.
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Vyno rūmai”. N-7 (kart.)
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepebėgsi”
N-7
20:00 “Bobikas svečiuose pas
Barbosą”
20:15 “Nuostabus sodas”
20:40 “Bocmanas ir papūga”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Žvelkim kartu į žvaigždes”. N-7
22:55 “Nuo likimo nepebėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (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 “CSI Majamis” 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 “Vagių pasaulis” N-14
23:00 “Velnio stuburo paslaptis”
S
00:45 “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.
Netikėk savo akimis“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Konsultantas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
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 Premjera. 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 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Serbija – Lietuva.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
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 KK2 (k). N-7.
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Lituanos Locos (k).

11:15 “Meilės sparnai”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
14:25 “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 2:22 N14
00:25 “Akloji zona” N-7
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 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
11:30 “Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai”
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 “8 jūrų laivyno būrys. Už
priešo linijos” N-14
23:55 “Kaulai” N-14

00:55 “X failai” 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 “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 Galutinis tikslas 5 N14
22:50 Pavojai gelmėse 2. Rifas
(k) N14
00:40 “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 šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”
13:05 “Muča Luča”
13:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
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-

trečiadienis
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 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(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 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 reindžeris”
N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 (k). N-7.
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Lituanos Locos (k).
11:15 “Meilės sparnai”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7

13:20 “Aukštakulnių kerštas”
14:25 “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 Kruvini pinigai N14
00:15 “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 “Tai - mano gyvenimas” N-7
11:30 “Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai”
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 “Nokautas” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Nokautas” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “X failai” 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 “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 Paskutinis reisas N14
22:55 Galutinis tikslas 5 (k) N14
00:45 “Sekso magistrai” 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 šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “Džiunglių princesė Šina”
N-7.
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžudystės

2018 11 20
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudsytės
IX. Šantažisto galas N-7
23:05 “Mano lemties diena” N-7
01:05 Komisaras Falkas. Įkalinti
N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“. (kart.).
06:50 ARTi. (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.).
14:00 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
14:30 Meistras, stebėjęs kasdienybę (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
istorijos paslaptys. Tšcinica –
Karpatų Troja
19:50 Daiktų istorijos. (kart.).
20:35 Kultūros diena.
20:55 FIBA Čempionų lyga.
Bairoito „Medi Bayreuth“ –
Klaipėdos „Neptūnas“.

23:00 Komisaras ir jūra N-14
00:30 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bobikas svečiuose pas
Barbosą” (kart.)
06:45 “Nuostabus sodas” (kart.)
07:10 “Bocmanas ir papūga”
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Žvelkim kartu į žvaigždes”.
N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepebėgsi” N-7
20:00 “Lygiai trečią penkiolika”
20:25 “Petia peštukas”.
20:40 “Bocmanas ir papūga”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kai svajonės skrenda”.
N-7
22:55 “Nuo likimo nepebėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (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 “CSI Majamis” 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 “Regresija” N-14
23:10 “Skubi pagalba” N-14
00:10 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
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.
Netikėk savo akimis“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
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IX. Lapė sprunka N-7.
23:05 “Mano lemties diena” N-7.
01:00 Komisaras Falkas.
Slapyvardis Liza N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017“.
(kart.).
06:50 ARTi. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (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. 3 d.
Kražiai. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:25 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 ARTi.
18:30 Garsiau. (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Panevėžio „Lietkabelis“ –
Fuenlabrados „Montakit“.
21:00 Kultūros diena.
21:20 Gyveno kartą Uvė N-14
23:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Lygiai trečią penkiolika”
(kart.)
06:55 “Petia peštukas”. (kart.)
07:10 “Bocmanas ir papūga” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.) N-7
11:00 “Kai svajonės skrenda”. N-7
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepebėgsi” N-7
20:00 “Septynžiedė gėlelė”
20:25 “Mūsų gerasis meistras”
20:40 “Bocmanas ir papūga”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Mėnesiena Vermonte”. N-7
22:50 “Nuo likimo nepebėgsi” (kart.)
N-7
00:50 “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 “CSI Majamis” (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 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

18:00 “Moderni šeima” N-7
18:30 2019 m. Europos moterų
krepšinio čempionato atrankos
C grupės rungtynės. Lietuva Albanija.
20:30 Europos taurės krepšinio
rungtynės. Frankfurto “Skyliners” Vilniaus “Rytas”.
22:30 Eurolygos rungtynės.
Maskvos “CSKA” - Kauno “Žalgiris”.
00:30 “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: Kijevas. Kobros
bučinys“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Patriotai“. N-7
00.00 „Konsultantas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 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 kodėl?“.
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 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui. Šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys“
įteikimo ceremonija.
23:00 Prieš audrą 1 N-7
24:00 LRT radijo žinios.
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” N-7
10:25 KK2 (k). N-7.

10:55 Nuo... Iki... (k).
11:30 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 Bet kokia kaina N14
00:40 “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”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Patrulių zona” 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 “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 Kobra N14
22:45 Paskutinis reisas (k) N14
00:40 “Sekso magistrai” 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 šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai”
13:05 “Muča Luča”
13:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
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 šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7

penktadienis
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 tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Jonukas ir Grytutė: raganų
medžiotojai N-14
00:15 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” N-7
10:25 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 Labdaros renginys
“Pasidalink”.
23:00 Motina! S
01:25 Netikėta sėkmė N14.

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 NKL čempionatas. Mažeikių
“Ereliai” - Palangos “Kuršiai”.
20:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
21:00 Pavojingas sandėris N14
23:10 Kobra (k) N14
01:00 “Sekso magistrai” N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (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 “Pelenė”
21:05 “Keršytojai” N-7
23:55 “Karštinė 2. Pavasario karštligė” S
01:30 “Padangių akis” N-14 (kart.)
N-7

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (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 šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Neištekėjusi nuotaka N14
23:05 Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona N14
01:35 Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Pražūtingi veiksmai N-7

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.

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys

21:00 Nusikaltimas šiaurėje.
Kliuveris ir negyvas virėjas N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:55 Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Mulas N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“. (kart.).
07:05 Sporto galia. Atviro vandens
plaukimo varžybos prie Australijos
krantų
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 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 Stambiu planu. (kart.).
13:00 H. Berlioz. Dramatinė legenda „Fausto pasmerkimas“. (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 Kinas „Magnum“ objektyve
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Lietuvių kino klasika.
Amerikoniškoji tragedija.
22:40 Anapus čia ir dabar.
23:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Septynžiedė gėlelė” (kart.)
06:55 “Mūsų gerasis meistras”
(kart.)
07:10 “Bocmanas ir papūga”
(kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Mėnesiena Vermonte”.
N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas”. N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepebėgsi” N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Klaidų sala”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilės nepamirši”. N-7
22:50 “Nuo likimo nepebėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (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 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Amerikos talentai” (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 “Erelis Edis” N-7
23:10 “Skubi pagalba” N-14
00:10 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Ant bangos“. N-7
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Kobros bučinys“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7
00.00 „Beveik negyvas“ N-7
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2017“. (kart.).
06:50 ARTi. (kart.).
07:05 Už kadro. (kart.).
07:30 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.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
14:20 Kinas „Magnum“ objektyve
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12
15:40 Auklė Mun
15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Detektyvė Miretė
16:20 Aviukas Šonas 5
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui. Šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys“
įteikimo ceremonija. (kart.).
19:35 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui. Laiko ženklai.
Lietuvos kariuomenės kūrimas
1918–1919 m.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Blogi įpročiai
N-14
23:05 Grupė „Golden Parazyth“.
Botanika.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)

06:45 “Klaidų sala” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Meilės nepamirši”. N-7
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės”
14:25 “Tėvelio dukrytės”
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepebėgsi” N-7
20:00 “Žuvelė laiškanešė”
20:15 “Auksinės varpos”
20:40 “Bocmanas ir papūga”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Visi keliai veda į Romą”.
N-7
22:50 “Nuo likimo nepebėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “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” 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 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” – Maskvos srities
“Khimki”.
00:00 “Vagių pasaulis” N-14 (kart.)
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“.
11.10 „Ant bangos“. 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 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7
00.00 „Beveik negyvas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Penki draugai 3 N-7
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui. Iškilminga rikiuotė ir karinės technikos paradas.
13:30 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų.
14:35 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 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Premjera. Ištekėjusi už
mafijos N-14
00:55 Jonukas ir Grytutė: raganų
medžiotojai 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 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:05 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”

09:30 Nebijok pažinti.
10:00 Sparkas. Kosminė istorija
11:45 Kitokia Pelenės istorija N-7
13:30 Misija “Pelėdos”
15:15 Bukas ir Bukesnis N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas
N-7
21:45 Labas, mes Mileriai N14
00:10 Kosminė stotis 76 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 “Misija: dirbame sau”.
11:30 “Inoekspertai”.
12:00 “Kelionių panorama”.
12:30 “Renovacijos nauda”.
13:00 “Aleksandras ir baisiai,
labai siaubingai nesėkminga
diena” N-7
14:35 “Baltoji Iltis”
16:45 “Simpsonai” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Ponia Dautfajė” N-7
22:05 “Paveldėtojai” N-7
00:20 “Įsimylėjėliai” N - 14

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”
(k) N-7.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas.
10:00 Renovacija – misija įmanoma.
10:30 “Liūtas prieš hieną.
Plėšrūnų žaidimai”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7.
12:35 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
15:55 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Invazija N14
00:10 Galva ar uodega 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. Keredigionas
N14.
23:00 Tamsos pakraštys N14.
01:15 Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona (k) N14.
PLIUS

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Laiko ženklai. Lietuvos
kariuomenės kūrimas 1918–1919
m. (kart.).
08:00 Misija: Vilnija.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina geriau! (kart.).
10:00 Lietuvos kariuomenės diena. Šv. Mišių tiesioginė transliacija
iš Vilniaus arkikatedros.
11:15 Į sveikatą!
11:45 Garsiau.
12:15 Už kadro.
12:45 Mokslo sriuba.
13:15 Leitis. N-7.
14:00 Specialus Vienos filharmonijos orkestro „Koncertas už taiką“
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. Stasys Šilingas.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Topazas N-14
23:00 Festivalis „Gaida 2018“.
00:35 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”.
09:00 “Benas Tenas”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”.
11:00 “Žuvelė laiškanešė” (kart.)

11:15 “Auksinės varpos” (kart.)
11:40 “Bocmanas ir papūga”
(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 “Džeimio Oliverio kulinarinės kelionės”
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!”
20:00 “Greitai lis”
20:25 “Beždžionėlės ir plėšikai”
20:40 “Bocmanas ir papūga”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Auroros Tygarden detektyvai. Slėpynės” N-7
22:55 “Visi keliai veda į Romą”.
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 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma misija”
13:00 “Žydrosios planetos stebuklai” 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 TIESIOGIAI Moterų
krepšinio rungtynės. Rygos TTT –
Vilniaus “Kibirkštis”.
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
01:20 “Erelis Edis” N-7 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Marija Kazimiera
Kaupaitė“.
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 „Širdies plakimas“ 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.
Sidabrinis durklas“ N-7
01.15 „Moterų daktaras“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Lapkričio 19 d., pirmadienį, 17:30 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36) vyks susitikimas su Ramūne Pranckevičiūte ir jos keramikos parodos pristatymas. Jūsų laukia jaukus vakaras,
skambant saksofono muzikai.
Paroda veiks lapkričio 14 d. – gruodžio 9 d.

AKIRATIS

spektras
Biudžetas. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas šešiais valdančiųjų
„valstiečių“ ir socialdarbiečių bei
„tvarkiečių“ balsais pritarė 2019
metų biudžeto projektui. Opozicijai priklausantys komiteto nariai
posėdyje nedalyvavo. Svarstydami
biudžetą, parlamentarai užtruko
apie 16 minučių. Komitete dirba 12
parlamentarų. Šiemet, kaip ir pernai, komitetas nesvarstė nei Seimo
narių, nei kitų komitetų ir komisijų, nei įvairių institucijų siūlymų
dėl papildomo lėšų skyrimo, kurių
sulaukta daugiau negu 100. Iš viso
pateikta siūlymų papildomai kitų
metų biudžete įvairioms reikmėms
numatyti 498,6 mln. eurų, iš kurių 386,6 mln. eurų prašo Seimo
nariai, o 55 mln. eurų – valstybės
institucijos, asociacijos.
Amnestija. Seimo ketvirtadienį
paskelbta amnestija paliestų maždaug 320 nuteistųjų, BNS informavo teisingumo ministras. „Bet į
laisvę artimiausiu metu išeitų 170
žmonių, o 250 žmonių terminas
tiesiog trumpėtų“, – sakė Elvinas
Jankevičius. Pačią amnestiją ministras įvertino teigiamai. „Vertinu labai teigiamai, nes kalinčiųjų
Lietuvoje skaičius yra gerokai per
didelis. Mes pirmi Europos Sąjungoje pagal kalinčius asmenis 100
tūkst. gyventojų“, – BNS sakė E.
Jankevičius. Seimo priimtas Amnestijos įstatymas įsigalios kitų
metų sausio 1 dieną, jeigu jį pasirašys prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Saugos. Vilniaus apygardos prokuratūroje ketvirtadienį pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės šmeižto ir
galimo grasinimo nužudyti. Kaip
pranešė prokuratūra, sprendimas
pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas
gavus Seimo narių grupės kreipimąsi. Grupė parlamentarų nurodė, kad pastarąsias kelias savaites
žiniasklaidoje ir socialiniuose
tinkluose skelbiami komentarai
ir iliustracijos, nukreipti prieš D.
Šakalienę, taip pat buvo tiesiogiai
grasinama ją nužudyti. Skelbiama
D. Šakalienę šmeižianti informacija, kad ji pasinaudodama savo
Seimo narės įgaliojimais grobia
vaikus bei pelnosi iš prekybos vaikais. Policija ėmėsi saugoti grasinimų sulaukusią Seimo narę D.
Šakalienę.
Dotacija. Valdančioji Lietuvos
socialdemokratų darbo partija kitais metais galės gauti biudžeto
dotaciją. Seimas ketvirtadienį su
prezidentės Dalios Grybauskaitės
pataisomis priėmė jos grąžintą
Politinių partijų įstatymą. Jis numato, kad po Seimo rinkimų registruotai naujai politinei partijai,
jei ji turi frakciją Seime, finansuoti papildomai skiriami valstybės
biudžeto asignavimai. Dotacija
būtų apskaičiuojama mažiausios dotacijos dydį padauginus iš
naujos parlamentinės partijos ir
mažiausiai finansuojamos parlamentinės partijos frakcijų narių
skaičiaus santykio. Pagal šią formulę, socialdarbiečiai pretenduotų į daugiau kaip 200 tūkst. eurų
dotaciją. Sprendimas priimtas už
balsavus 70 parlamentarų ir vienam susilaikius. Tai – minimalus
balsavime turinčių dalyvauti parlamentarų skaičius, reikalingas
įstatymui priimti.

-BNS
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Šimtmečio abrūsai ir ašvienių pasaulis

Išsaugotos relikvijos - tarpukario lietuviška
trispalvė ir dr. Jono Basanavičiaus portretas.
(Atkelta iš 5 psl.)
Prisimena, kad apie muziejaus
jubiliejų, keliones į ją arkliais iš
daugelio vietų žinojo visi Aukštaitijos gyventojai, tad ir jos kelią
daugelyje vietų užtvėrė linksmi
kraštiečiai, pasitikę su sūriu, gira,
kitomis gėrybėmis. Saulėtos, puikios dienos pavakarę Romuldavos
miškų smėliakeliais pasiekė Niūronis.
Muziejaus žirgai glaudėsi erdviame klojime, o ji, žvelgdama
į dviejų gyvenimų klėtis, kuriose
gausu mergiškų rakandų (juk mergos čia nakvodavo), prisiminė, kad
praeito amžiaus pradžioje šioje
sodyboje augusios net penkios dukros, kurios čia iš mokslų nuolat
suvažiuodavusios.
Pasakojo apie sukauptus audinius, siuvinius, į kuriuos įdėta tiek
daug meilės, šviesos, kilnumo iš tų
laikų, kai visi buvo gamtos vaikai,
visi pirmapradžio pasaulio grožiu

Stelmužės ąžuolo palikuonio, klonuoto Šimtmečio ąžuolėlio lydraštis.

gyvi buvo, dar nebuvo ne tik įvairius palengvinimus, tačiau ir daugybei svarbiausių dalykų pražūtį
nešančios civilizacijos laimėjimų.
Klojime ir kituose podėliuose
sukaupta nemažai aukštaitiškų pakinktų – pavalkų, lankų, balnelių,
yra ir Suvalkijai būdingų bei mūsų
krašte išeigai naudotų šorų, keliolika balnų, tarp jų net istorinių,
priklausiusių užpalėnui mokytojui,
krašto istorijos tyrinėtojui, Utenos
muziejaus steigėjui Antanui Namikui, nežinomam Alantos klebonui.
Pasak muziejininkės, priglaudusi tuos daiktelius – juk geriau
jau pas ją bus išsaugoti, negu pakampėmis mėtysis ir galutinai sunyks. Vežimų, vežimaičių, bričkų,
lineikų taip pat čia nestinga, ypač
brangus prosenelio pačioje XX
amžiaus pradžioje iš Maskvos
parsigabentas fajetonas, kelioninis
vežimas „paliotka“ net iš XIX amžiaus užsilikęs (tokiais skriedavo
caro valdininkai garsiuoju Petrapi-

lio – Varšuvos traktu, tokiais dvarų
ponai važinėjo). Yra ir paprastų
kaimo vežėčių, ir garsaus meistro
Kazimiero Plechavičiaus padaryta
lineika, jau kolchozinių metų, ir
minkštai ant guminių ratų riedantis
ūkiškas vežimas.
Visur kur, ir troboje, ir kur tik
pažvelgsi, vos ne kiekvienas daiktelis žirgo forma ar atvaizdu puikuojasi: ir staltiesė, ir lovatiesė ar
krėslas.
Gausybė paveikslų su žirgais,
yra ir skulptūrų, net užuolaidos
išsiuvinėtos ir langinės išpieštos
žirgeliais.
Čia peno suranda žirgininkyste
besidomintis jaunimas, čia stovyklauja į gražiąsias Šventosios
pakrančių apylinkes įkvėpimo ieškoti sugužėję dailininkai, vyksta
plenerai.
Abrūsai ir nepriklausomybės
seklyčia
Lietuvos šimtmečiui sumanė
surinkti šimtą puošnių rankšluosčių, aukštaičių abrūsais vadinamų.
Pavyko. Tikrai užburianti menė kiek šilumos, raštų, siuvinių, monogramų, puošnių žičkų.
Dabar jau šito gėrio gerokai per
šimtą vienetų, o rinkinys vis dar
pilnėja. Vieni eksponatai skolinti,
kai kurie - dovanoti, net pirktų yra.
Kiek čia grožio, sumanumo, išminties, darbštumo sudėta, kiek valan-

Užpalių garbės pilietę Viktoriją Jovarienę žirgai lydi visą gyvenimą.

Ūkiškas kampelis...

dų sėdėta audžiant šitas grožybes.
Savivaldos užuomazgas menantis kambarys – valsčiaus stalas,
viršaičio krėslas ir viršaičio Jono
Tarvydo, muziejaus steigėjos vyro
senelio, portretas ant sienos. Šalia
jo - tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus portretas ir didelė fotografija, kurioje rimti ir rūpestingi
Užpalių valsčiaus tarybos vyrai
tuoj po 1920 – ųjų.
Miškininkų klonuoto Stelmužės
ąžuolo daigai Žemės ūkio ministerijos iniciatyva Lietuvos šimtmečio
proga dovanojami nusipelniusiems
šalies žmonėms, tarp kurių pakliuvo ir V. Jovarienė.
Garbi užpalėnė pagerbta „Už
tai, kas sena, atrasta naujai“. Dokumentai jau atkeliavo, o pats
ąžuolėlis adresatę pasieks gerokai
vėliau, tik 2019 – ais metais. Viktorija su didžia viltimi vedžioja po
erdvius, didžiulius dvaro kambarius – rodo, kur bus virtuvė, kur
duoną keps, kur senovinius valgius virs, kur žolelių arbata gaivinsis.
Žolynų kvapu visos pastogės
užkvipusios, tai šen, tai ten jų
ryšulėliai ar maišeliai kabo. Bus
čia stalių, rimorių dirbtuvės, rasis
žmonių, kurie viską padaryti mokės ir kitus mokys.
Bus kaip kadaise, kai sodžiuje
viską gebėdavo pasidaryti, jokių
bėdų nebijojo, gebėjo net ir sudėtingesnę atsiradusią techniką
pataisyti: maniežo rato mediniam
dantračiui išlūžus nelėkdavo už
kelių dešimčių kilometrų meistrų
ar dalių ieškoti, o patys pasitaisydavo.
V. Jovarienė, kiek tik gali, stengiasi gaivinti sielas, siekia, kad
žmonėse nebūtų sustingimo, abejingumo šeimai, aplinkiniams,
tėvynei.
Dažnai kviečiasi į svečius, siekia, kad žmonės čia gerai ir prasmingai praleistų laiką, juk tikrai
Užpaliuose ir vyresniems, ir visai
jauniems yra įdomios veiklos. Visuomeniškumas, gebėjimas sutarti, išlaikyti savo nuomonę, siekiai
buvo pastebėti ir įvertinti apdovanojimais: Kaimo spindulys 2008,
Užpalių garbės pilietė – 2010 m.
Beje, į šventę atsiimti garbingo
įvertinimo iš savo sodybos į miestelį atidardėjo bričkele. Atvirojo
Lietuvos kaimo akcijoje daug tikimasi iš „Ašvienių fanų“ klubo,
mat kelios dešimtys žirgų mylėtojų, aistringų entuziastų yra jėga,
galinti didžius darbus nuveikti, tiesiog kalnus nuversti...
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Šiek tiek Vokietijos ... pro autobuso langą

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kelno katedros aukštis - 157 metrai. Tolerantiškieji vokiečiai Kelno katerdroje įrengė vietą melstis
musulmonams, kurių šiame mieste kasmet vis daugėja.
(Pabaiga. Pradžia - "Anykšta"
Nr. 87)
Musulmonai meldėsi katalikų
katedroje
Paskutinė kelionės į Briuselį pas
europaralmentarą Petrą Auštrevičių atkarpa - grįžimas namo. Iš
Briuselio - kelionė į Vokietijos Žemutinės Saksonijos miestą Goslarą, paskui važiavimas iki pasienio
su Lenkija miesto Frankfurto prie
Oderio, kuriame buvo numatyta
paskutinė nakvynė.
Šis kelionės aprašymas - nenuoseklus, mat praleidau Kelną, Vokietijos didmiestį, kuriame nakvojome važiuodami į priekį. Pasak
mūsų gido - esminis Kelno lankytinas objektas - miesto katedra. Kelnas, kaip ir didžioji dalis Vokietijos
miestų, per Antrąjį pasaulinį karą
sugriautas, o nuosekliai atstatinėjamas jis nebuvo. Mažai paliesta
per karą liko tik gražuolė katedra.
Kelno katedros aukštis - 157 metrai (palyginimui - aukščiausios
Lietuvoje Anykščių bažnyčios
aukštis 79 metrai). Kelno katedra
pradėta statyti 1248 metais, o statybos baigtos tik 1880-aisiais. Baigus statybas, Kelno katedra tapo
aukščiausiu pastatu pasaulyje. Šį
titulą ji turėjo ketverius metus, kol
pastatytas daugiau nei dešimt metrų aukštesnis Vašingtono monumentas (Net 41-erius metus - nuo
1889 iki 1930 metų - aukščiausiu

pasaulio pastatu buvo 312 m. Eifelio bokštas).
Kelno bombardavimas - ,,neišpiarintas“. Dabar milijoninis
miestas ir karo metais buvęs svarbus Vokietijos pramonės ir ekonomikos centras, todėl griautas
jis sąjungininkų nuosekliai ir stabiliai. Galbūt Kelnas neišgyveno
išskirtinio, vienos ar dviejų parų
bombardavimo košmaro, nes sąjungininkų bombos ant jo krito
jau karo pradžioje. Kita vertus,
Vokietijos miestų bombardavimas
1942-aisiais - 1943-aisiais suvokiamas kaip neišvengiama būtinybė, o miestai, niokoti paskutinėmis
karo dienomis – jų niokojimas
vertinamas kaip beprasmis kerštas,
kuriam skiriama nepalyginamai
daugiau dėmesio.
Po karo Vokietijos atstatymui
į šalį prisikviesta milijonai turkų.
Ir dabar didžiausia Kelno tautinė mažuma yra turkai - jų mieste
6 - 7 proc. visų gyventojų. Sakoma, Kelnas - kosmopolitiškas,
kitataučiams draugiškas miestas.
Ypatingą toleranciją kitatikiams
demonstravo ir Kelno bažnytinė
valdžia. Praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje Kelno katedros
šiaurinėje dalyje buvo suteiktos
patalpos rengti Islamo pamaldas
turkų imigrantams darbininkams.
Ramadano pabaigoje 1965 metais
susirinko apie 400 musulmonų,
besimeldžiančių ir giedančių pas-

Tūkstantmetį Goslarą nuo Antrojo pasaulinio karo bombų apsaugojo turbūt magiškos jėgos. Miestas nė kiek nebuvo sugriautas.

ninko pabaigą.
Gal turkai niekuo dėti, tačiau
panašu, jog Kelnas nėra didžiai
saugus miestas. Mus apgyvendino
miesto centre. Pasirodė originalu,
kad žmogus, pageidaujantis patekti į mūsų viešbutį, net ir ne naktį
negali lauko durų atverti kada panorėjęs. Išeidamas iš viešbučio
- raportuoji budinčiam, kada grįši, grįžęs skambini į duris... Vėlų
vakarą linksmybės mieste, tačiau
vienam ir blaiviam išlindus iš viešbučio didelio džiugesio neteikia:
minia nėra labai blaivi ir neatrodo
didžiai taiki. Naktį Krasnojarske
jaučiuosi jaukiau.
Kelnas žymus ir odekolonu.
Šiame mieste jis XVIII amžiuje
sukurtas, todėl pavadintas Kelno
vandeniu. Prancūziškai: „Eau de
Cologne“ - Kelno vanduo. Iš Kelno lauktuvėms vežti odekolono
- įprasta. Jo kainos ,,prieinamos",

o žmona tikina, kad Kelno odekolono kvapai... na, normalūs kvapai.
Ne ,,Troinoj"...
Kelno vanduo - greitai išpopuliarėjo visame pasaulyje, išradingi rusai jau 1914-aisiais jį vartojo kaip
alkoholinį gėrimą. Mat prasidėjus
karui Rusijos valdžia įvedė sausą
įstatymą - stiprus alkoholis buvo
parduodamas tik restoranuose (ir
vis dar keliam klausimą apie revoliucijos priežastis!?). Antrąją, odekolono ,,grįžimo į rinką" bangą dar
daugelis prisimename - ,,Troinoj"
prekinis ženklas žymus nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio, kai TSRS vadovai ėmėsi
blaivinti piliečius.
Dar viena Kelno įžymybė - Konradas Adenaueris, pokario Vokietijos kancleris. Jis 1917-1933 metais
buvo Kelno burmistru, o naciams
atėjus į valdžią pasitraukė iš visų
valstybinių pareigų. (Kitų šaltinių
duomenimis, ne pats pasitraukė, o
buvo pašalintas). K.Adenaueris vienas žymiausių antinacistų, kelis
kartus jis Hitlerio režimo šalininkų
suimtas, kalintas. Vokietijos kancleriu politikas buvo 1949-1963
metais. Valdymo pabaigoje jam sukako 87-eri. Taigi, K.Adenaueris „diedukas“, kuris atstatė Vokietiją.
Pasakų miestas
„Dabar žinau, kur brolių Grimų
pasakų ekranizacijos filmuojamos“, - vaikščiodama po Goslarą
nusprendė žmona (Brolių Grimų
pasakų ekranizacijos, ko gero, rodomos ant ekrano užpiešiant bent
N-16 ženkliuką...). Goslaras - kaip
mūsų Rumšiškės, tik kito mastelio
ir ... autentiškos.
Tūkstančio metų istoriją turintis
40-ies tūkst. gyventojų Goslaras beveik geografiniame Vokietijos
centre, Harco kalnų papėdėje. Viduramžiais jis svarbus Šventosios
Romos imperijos centras, kuriame buvusi valdovų rezidencija.
Paskui jis „mutavo“ į kalnakasių
gyvenvietę. Taigi, lyg ir atiteko
proletariatui. Tačiau miesto architektūra šimtmečiais nesikeitė, o
pasauliniai karai jį aplenkė. Sakoma, kad per Antrąjį pasaulinį karą
ant Goslaro nenukrito nė viena

„Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė pastebėjo, kad Goslarą - inkvizicijos
siautėjimo miestą, kuriame buvo sudeginta daug
raganų, turėtų aplankyti kiekviena moteris.

bomba.
Goslaras laikomas fachverko
architektūros perlu. Fachverko stiliaus namai - dabartinių karkasinių
namų protėviai. Šio stiliaus namų
yra ir Klaipėdos krašte. Stilius pabrėžiamas laikančiąsias medines
konstrukcijas dažant juodai, o visa
kita - baltai. Goslaro namų sienos
dengtos gamtiniu šiferiu - skaldyto
akmens plokštėmis. Tokia danga,
aišku, ilgaamžė, jei ne amžina.
Mieste - 47 bažnyčios. Taigi,
kitų pastatų Goslare galėtų ir nebūti. Vien bažnyčiomis kelis hektarus teritorijos užstatysi...
Šalia Goslaro, ant Brokeno
kalno, iš balandžio 30-osios į gegužės 1-ąją (Valpurgijos naktį)
renkasi raganos ir velniai. Tiesa,
beveik pusę amžiaus Valpurgijos
naktis nevyko. Brokeno kalnas po
karo atiteko VDR. „Demokratai“
ten įkūrė karinę bazę, prisistatė
lokatarių - nė viena ragana be kariškių ar „Stasi“ žinios į teritoriją
nepraskrisdavo.
Buvau bepradedąs ,,googlinti",
kurioje pusėje - VDR ar VFR - iki
1989-ųjų buvęs Goslaras. Bet nereikia ieškoti, nebuvo šis miestas
tarybinis. Na, negalėjo tarybiniai
žmonės be pėdsakų vietą, kur dešimtmečius gyveno, palikti...
Sako, namai Goslare kainuoja
milijonus. Šeimos namą išsipirko
Siemensai. Negyvena nė vienas iš
jų Goslare, bet kartą per kelerius
metus susirenka giminė į šeimos
namą. Išgeria alaus, išsikepa kokią dešrelę...
Vakare retai kuriame Goslaro senamiesčio lange dega šviesos. Pamenu, kartą gidė viename, matyt,
nepigiame Paryžiaus kvartale rodė
ranka, kur Madonos, kur Švarcnegerio, kur kitų labai jau žinomomis
pavardėmis žmonių būstai. Tuomet girdėjau, jog dalis būtų šeimininkų juose apskritai niekad nėra
buvę. Goslare, sako, yra panašiai.
Siemensai galėtų šiame mieste susirasti nemažai žmonių, su kuriais
ir jiems drauge vakaroti būtų prestižiška... Tiesa, matyt, prieš kelerius metus iki susitikimo reikėtų
derinti grafikus, kad įžymybės tuo
pat metu atvyktų į Harco kalnų papėdėje murksantį miestelį.

Goslaras - vientisas fachverko architektūros
stiliaus miestas.
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Žalingi įpročiai – kelias prisikviesti onkologines ligas
Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, mūsų šalyje kasmet nustatoma apie 18 tūkst. naujų
susirgimų onkologinėmis ligomis, beveik 20 proc. Lietuvos gyventojų mirčių sudaro mirtys nuo
vėžio.
Anot mokslininkų, apie 80 proc. vėžį lemia gyvenimo būdas ir aplinka. Ypač vėžio riziką didina
rūkymas (netgi pasyvus), piktnaudžiavimas alkoholiu, ilgai trunkantis stresas, neigiamos emocijos
(pyktis, pavydas, pesimizmas ir kt.), nes jos silpnina imuninę sistemą.
Didina riziką
Nacionalinis vėžio institutas
įspėja: alkoholio vartojimas susijęs su padidėjusia rizika susirgti
mažiausiai 7 rūšių vėžiu: burnos,
stemplės, ryklės, gerklų, kepenų,
storžarnės (gaubtinės ir tiesiosios), krūties. Bet kokio kiekio
alkoholio vartojimas didina vėžio
riziką – kuo daugiau vartojama,
tuo rizika didesnė.
Be to, alkoholio vartojimas
turi įtakos ir įvairių kitų ligų išsivystymui. Jis gali būti kepenų
cirozės ar kasos uždegimo priežastis, gali paskatinti insultą, širdies nepakankamumą, psichikos
ir elgsenos sutrikimus, įskaitant
depresiją, agresyvumą, atminties susilpnėjimą, psichines ligas, alkoholines kepenų ligas, o
vaikams, kurių motinos nėštumo
metu gėrė, leukemiją.

niausiai girdime tik apie rūkymo
ir plaučių vėžio sąsają, iš tiesų
organizmui žalingas gyvenimo
būdas turi įtakos ir daugeliui kitų
onkologinių susirgimų“, – pastebėjimais pasidalijo pašnekovas.
Įdomu tai, kad nors vėžys vis
dar laikomas vyresnio amžiaus
žmonių liga, jau kurį laiką stebima tendencija, kai onkologiniai
susirgimai diagnozuojami vis
jaunesniame amžiuje. Manoma,
kad tam įtakos turi ir šiuolaikinė
mityba, tiksliau tai, kad šiandien
su kasdieniu maistu gauname ir
visą puokštę pridėtinių medžiagų,
tokių kaip įvairūs skonio stiprikliai, kvapikliai, dažikliai ir kt.
„Taigi, siekiant sumažinti šią
riziką, reikėtų atidžiau skaityti
maisto produktų etiketes ir rinktis
kuo natūralesnį maistą. Taip pat
vadovautis visavertės ir subalansuotos mitybos principais“, – patarė asociacijos viceprezidentas.

ne tik aptikti vėžinius susirgimus
labai ankstyvose stadijose, bet ir
pažangius gydymo metodus, leidžiančius visiškai išgydyti kai
kurių organų vėžinius susirgimus, o kai kuriais atvejais ir užkirsti kelią jų atsiradimui, laiku
pastebėjus tam tikrus pakitimus“,
– pasidžiaugė G. Žižys.

Vykdomos prevencinės
programos

Valstybinė ligonių kasa (VLK)
informuoja: šiuo metu Lietuvoje
vykdomos net keturios vėžio prevencinės programos – nemokamai gali pasitikrinti gyventojai,
apdrausti privalomuoju sveikatos
draudimu ir atitinkantys tikslinį
amžių. Gimdos kaklelio vėžio
prevencinėje programoje gali dalyvauti 25–60 metų moterys kartą
per trejus metus. Kartą per dvejus
metus 50–70 metų moterys gali
nemokamai pasitikrinti dėl krūSerga ir jauni žmonės
Svarbu laiku diagnozuoti
ties vėžio. 50–70 metų vyrai periodiškai gali dalyvauti prostatos
Pagalbos onkologiniams ligoSpecialistų teigimu, vėžys yra vėžio prevencinėje programoje,
niams asociacijos (POLA) viceprezidentas Gediminas Žižys, klastinga liga, kuri labai dažnai taip pat ir vyrai nuo 45 metų, jei
kalbėdamas apie riziką susirgti nepasireiškia jokiais simptomais, jų tėvai ar broliai sirgo priešinės
onkologinėmis ligomis, taip pat kol nebūna tiek pažengusi, jog liaukos vėžiu. Be to, 50–75 metų
pabrėžė, kad moksliniais tyri- ima trikdyti kitų organų funkcijas. amžiaus tiek vyrai, tiek moterys
mais pagrįsta, jog ją didina žalin- Kita vertus, šiuolaikinis mokslas kartą per dvejus metus gali pasitigi įpročiai, tokie kaip rūkymas, bei diagnostikos ir gydymo meto- krinti dėl storosios žarnos vėžio.
dai yra labai pažangūs.
Norint išsitirti pagal prevencines
alkoholio vartojimas ar kiti.
„Šiandien jau turime galimybę programas, reikėtų kreiptis į savo
„Nors viešojoje erdvėje dažšeimos gydytoją, kuris išsamiai
supažindins su programomis ir
paskirs reikiamus tyrimus. VLK
duomenimis, praėjusiais metais
pagal gimdos kaklelio vėžio preMedikai teigia: maždaug 40 proc. vėžio atvejų galima iš- vencinę programą pasitikrino 119
tūkst., pagal krūties vėžio – 106
vengti, jeigu:
tūkst., pagal prostatos vėžio –
96 tūkst., pagal storosios žarnos
– Nerūkytume;
vėžio – 230 tūkst. žmonių. Už
gimdos kaklelio, krūties, prosta– Ribotume alkoholio vartojimą;
tos ir storosios žarnos gydymą
– Skirtume daugiau laiko pasivaikščiojimui ir mankštai; ligoninėse ligonių kasos apmokėjo daugiau nei 8,6 mln. eurų
– Sveikai maitintumėmės;
Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis. Už kompensuoja– Saugotumėmės ultravioletinių spindulių;
muosius priešnavikinius vaistus
sumokėta beveik 70 mln. eurų.
– Saugotumėmės vėžį sukeliančių infekcijų.

Medikų patarimai

situacija

Pasak Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos viceprezidento Gedimino Žižio, žalingas gyvenimo būdas turi įtakos daugeliui onkologinių susirgimų.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.
Pataria ieškoti pagalbos
Susidūrus su vėžio diagnoze,
žmogus linkęs užsidaryti savyje,
nesidalyti savo išgyvenimais ir
baimėmis su kitais. Specialistai
pastebi: tai nepadeda sveikti, o
tik apsunkina sergančiojo psichologinę būklę, vedančią į depresiją
ir nusivylimą. Tokiu momentu labai svarbi psichologinė pagalba ir
palaikymas iš šalies, sergančiųjų
bendravimas psichologinės savipagalbos grupėse. Neretai psichologų pagalbos prireikia ne tik sergančiajam, bet ir jo artimiesiems.
Pasitaiko atvejų, kai būtent šeimos
nariai puola į paniką, taip keldami
dar daugiau papildomo streso.
POLA šiuo metu vienija dvidešimt šešias nevyriausybines organizacijas, veikiančias pagalbos
onkologiniams ligoniams srityje,
joje dalyvauja ir fiziniai asmenys.

Anykščiai - labiausiai nykstantis rajonas šalyje

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos savivaldybių gerovės
indeksas sudarytas pagal penkis
komponentus. Pagal ,,sveikos demografijos“ koeficentą Anykščiai
yra paskutiniai Lietuvoje. ,,Sveikos demografijos“ indeksas sudarytas iš senatvės koeficento ir migracijos skaičių.
Taigi, Anykščių rajonas - labiausiai nusenęs Lietuvoje, iš jo smarkiausiai bėga žmonės.
Pagal socialinio saugumo komponentą Anykščių rajonas šalyje
yra 36-as, pagal fizinį saugumą 28-as, pagal ekonomikos gyvybingumą - 44-as, pagal švietimo būklę
- 41-as.
Bendrame reitinge žemiau nei
Anykščių rajono savivaldybė yra
Alytaus rajono, Kupiškio, Kelmės,
Kalvarijos, Ignalinos, Lazdijų ir

Zarasų savivaldybės. Reitingo viršuje - Vilniaus, Kauno, Neringos ir
Klaipėdos miestai.
VDU dirbantis tarptautinės politikos ekonomijos specialistas
dr. D.Šumskas ,,Anykštai“ sakė,
kad ,,pirmoji Lietuva“ yra sostinė
Vilnius, kurio persvara prieš kitas
savivaldybes yra didžiulė. ,,Antroji Lietuva“ - didieji miestai
bei šalia jų esančios vadinamosios
,,žiedinės savivaldybės“ ir dar Neringa bei Palanga. ,,Trečioji Lietuva“ - beveik du trečdaliai, taigi
dauguma, šalies savivaldybių. Tik
kelios savivaldybės priskiriamos
ketvirtajai - ,,pavėlavusios gerovės“ - grupei.
Šiai grupei priklauso pasienio su
Lenkija savivaldybės - Kalvarijos
ir Lazdijų bei kelios Šiaurės Rytų
savivaldybės. ,,Dugne“ jau įsitvir-

tinusios Ignalinos ir Zarasų savivaldybės, o Anykščių rajonas, pasak dr.D.Šumsko, balansuoja tarp
trečiosios ir ketvirtosios grupių.
Tik laiko (na gal dar skaičiavimo metodikos) klausimas, kada
Anykščių rajonas taps tvirtu ,,pavėlavusios gerovės“ grupės nariu.
,,Uždaras ratas: mažėja gyventojų
- traukiasi verslas. Traukiasi verslas - mažėja gyventojų“, - aiškino
VDU dėstytojas. Jis kalbėjo, kad
apie Šiaurės Rytų Lietuvos savivaldybių demografinę krizę specialistai perspėjo jau prieš keletą
metų, tačiau valstybiniu lygmeniu
sprendimų nebuvo.
Aukštą 28-ąją vietą ,,fizinio
saugumo“ indekse, pasirodo,
Anykščiams lėmė ne puikus policijos darbas, o visai kiti dalykai,
nors portalo anyksta.lt skaitytojai

ironizavo, kad meras - ekskomisaras Kęstutis Tubis - bent anykštėnų fizinį saugumą užtikrino. Į
fizinio saugumo dedamąją įkalkuliuotos avarijų aukos savivaldybių
teritorijose. Žinia, per Anykščių
rajoną smarkiai ,,apkrautos“ automobilių trasos nesidriekia, kai,
pvz., legendinis ,,betonkelis“
skrodžia visą Molėtų rajoną. Fizinis saugumas - tai ir medicinos
paslaugų visavertis spektras šalia
gyvenamosios vietos, o Anykščių
ligoninės minimizavimas pradėtas
tik šiemet.
Beje, dr. D.Šumskas ,,Anykštai“ sakė, kad darbo grupei buvo
kiek netikėtas tiesioginis ryšys
tarp medicinių paslaugų spektro ir
demografinės situacijos. ,,Liūdnai
pajuokausiu, jog kol esi sveikas gali gyventi, kur nori. Bet jei su-

Ši asociacija teikia pagalbą sergantiesiems bei jų artimiesiems, užsiima švietėjiška veikla, organizuoja
įvairių seminarų, konferencijų,
renginių ir kt.
POLA kviečia burtis į panašaus
likimo žmonių bendruomenes ir
kartu įveikti onkologinę ligą. Patarimus, konsultacijas sergantiesiems ir jų artimiesiems teikia ir
Nacionalinio vėžio instituto Vėžio
informacijos centras bei Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikoje veikiantis Vėžio
informacijos centras, nemokama
pagalba teikiama ir Alytuje veikiančiame Vėžio informacijos ir
paramos centre „Tėviškės namai“,
profesionali psichologinė pagalba
– Vilniuje įsikūrusiame Onkopsichologijos ir komunikacijos centre, dvasinė pagalba – Klaipėdoje
esančiame Šv. Pranciškaus onkologijos centre.

Užsak. Nr. 1167

sirgai... Ligoninių pertvarkos daro
regionus vis nepatrauklesnius.
Pastebima tendencija, jog miestuose gyvenantys vaikai tėvus išsiveža iš rajonų vien dėl sveikatos
apsaugos“, - kalbėjo Savivaldybių
gerovės indekso rengimo vadovas.
Šis, kaip ir visi kiti indeksai, reitingai, koeficientai, tyrimas sulaukia skeptiškų vertinimų - lentelės
apačioje esančių savivaldybių vadovai tradiciškai kritikuoja Lietuvos savivaldybių gerovės indekso
sudarytojus.
Bet dr. D.Šumskas aiškino, kad
Lietuvos savivaldybių gerovės
indeksas nėra savivaldybių reitingas ir jo tikslas ne kažką pagirti ar
pakritikuoti, o atkreipti šalies valdžios dėmesį. ,,Regis, yra suinteresuotų, kad Lietuvoje būtų tos kelios skirtingos Lietuvos“, - kalbėjo
VDU dėstytojas dr. D.Šumskas.

SKELBIMAI

2018 m.lapkričio 17 d.

dėkoja
Kai mums būna sunkus gyvenimo tarpsnis, mes skubame pas Jus ir su
viltimi laukiame Jūsų pagalbos. Ir tik dėl Jūsų žinių, atjautos ir nuoširdaus
dėmesio ir rūpesčio mes vėl galime gyventi.
Dėkoju gydytojui R. LAPINSKUI ir visam aptarnaujančiam personalui.

Dėkojame Anykščių r. savivaldybės merui K. TUBIUI, administracijos direktoriui A. GALIŠANKAI, administracijos direktoriaus pavaduotojui R. BLAZARĖNUI
už pagalbą sprendžiant klausimą dėl keliuko padarymo Andrioniškio miestelyje, Šaltinio 6, kuriuo mes jau galime susisiekti su gatve.
Taip pat dėkojame kaimynei Rimantai VILNONIENEI už supratingumą.

Lucija DIDIENĖ
Knygos sudarytojai: prof. Osvaldas Janonis,
Audronė Berezauskienė, Ligita Matulienė ir Birutė
Venteraitienė už finansinę paramą leidžiant dvitomio
biobibliografinio žodyno antrąją dalį „Anykščių kraštotyrininkai. Bibliografinė medžiaga (1889–2017)“ dėkoja rėmėjams:
Lietuvos Respublikos Seimo nariui Sergejui Jovaišai;
Atsargos pulkininkui, kraštotyrininkui Gediminui Grinai;
UAB „Anykščių ratas“ direktoriui Eimantui Šližiui;
UAB „Esspo“ vadovui Lukui Pakelčiui;
IĮ „Vojūra“ direktorei Onai Grumbinienei;
Individualios įmonės vadovei Elvyrai Karvelienei;
Anykščių rajono Garbės piliečiui Alvydui Bitinui;
Profesoriui Algirdui Povilui Ažubaliui;
Energetikui, kraštotyrininkui Jonui Sriubui;
Fotografui, kraštotyrininkui Tautviliui Užai;
Kraštotyrininkui Algimantui Bekeniui;
Anykštėnei Gitanai Mukulytei-Zelevienei;
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkui,

įvairūs

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kreditai ūkininkams! Specialus
pasiūlymas apyvartinių lėšų papildymui - palūkanos nuo 3,59 %.
Akcija galioja iki 2018.12.31.
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.
Išdžiūvo šulinys? Specializuotas
vandens valymas, dezinfekcija,
remontas, profilaktika. Įvairių vandens siurblių, trasų montavimas.
Tel. (8-641) 93058.
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.
Dengia plokščius stogus prilydoma bitumine danga.
Tel. (8-682) 44541.

Pagarbiai Danutė ir Antanas PAČINSKAI, Andrioniškis

kraštotyrininkui Remigijui Bimbai;
A. Šimkaus firmos vadovams Ritai ir Algirdui
Šimkams;
Kosmetologei Daivai Kalinovaitei;
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei, kraštotyrininkei Irenai Andrukaitienei;
MB „Madinga spinta – Apelsinas“ vadovei Gintarei
Žemaitienei;
Kraštietei iš JAV Vitai Morkūnaitei-Henderson;
Menotyrininkei dr. Jolantai Zabulytei;
Istorikui, kraštotyrininkui Gintarui Vaičiūnui;
G. Gotovskio IĮ vadovui Gintautui Gotovskiui;
UAB „Gėlių lanka“ direktorei Ievai Kupčinskienei;
UAB „Puntuko viešbutis“ vadovei Rimai Kuligauskienei;
Bygging og Renovering Services vadovui Deividui
Berezauskui;
Labdaros ir paramos fondo „A. ir A. A. AVIŽIENIŲ
FONDAS“ direktoriui Algirdui Antanui Avižieniui;
Anykštėnams Tomai, Dianai ir Virgilijui Januliams;

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Parduoda malkas 3 m ilgio, veža
miškovežiu: alksnis 21 Eur, beržas 24 Eur, ąžuolas 25 Eur, uosis
30 Eur už kub. m. Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

K A MIN Ų VALYM AS
IR SKA R DINIM AS.
S togų de ngima s.
Tel. (8-648 ) 76227.

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Baurai;
Atsargos karininkui, kraštotyrininkui Romui Pačinskui;
IĮ užuolaidų salono „Dalera“ savininkei Dalei
Širvinskienei;
UAB „Imenza“ vadovei Jūratei Šaduikienei;
Gamtos mokslų daktarui Broniui Šablevičiui;
MB
„Novėja“
vadovei
Gabrielei
GriauzdaiteiPatumsienei;
IĮ Jolės gėlių krautuvėlės vadovei Jolitai Šilaikienei;
Rašytojams, žurnalistams, kraštotyrininkams Mildai
Telksnytei ir Vygandui Račkaičiui;
Alpinistui Vladui Vitkauskui;
Anykščių krašto garbės ambasadoriui Ukrainoje Virginijui
Stroliai;
Anykščių krašto ūkininkui, kuris nepanoro skelbti savo
pavardės.
UAB „Petro ofsetas“ vadovui Petrui Kalibatui, vadybininkei Reginai Smetonaitei ir dizainerei Ingai Petrauskienei
už bendradarbiavimą ir pagalbą leidžiant knygą.

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą,
parketlentes, senas dažytas grindis. Kloja parketą, parketlentes,
remontuoja medines grindis.
Tel. (8-650) 36459.

Negauk tūkstantinės
baudos - susitvarkyk
nuotekas!

Nuotekų
valymo
įrenginiai
"August",
"Traidenis",
"Solido","Buiteka", "Feliksnavis".
Įvairios paskirties šulinių, kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų prekyba, montavimas, servisas, pristatymas.
Sertifikatai.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. lapkričio 20 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156, (8-698) 70127.

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.

Veža šviesų žvyrą (1 t priekaba
25 Eur). Perveža ir kitus krovinius.
Tel. (8-606) 60545.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

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 ha
su namų valda.
Tel. (8-686) 91562.

Gerą 3 kambarių butą Anykščių m.
Tel. (8-678) 59793.
Kuras
Malkas, supjautas medienos
atraižas. Atveža.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.

2 kambarių butą Kavarske, P.
Cvirkos g. 32 (be komunalinių patogumų, šildomas krosnimis).
Tel. (8-600) 88896.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a
sklypu. Naujas stogas, plastikiniai
langai. 8500 Eur.
Tel. (8-683) 91121.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

2 kambarių butą Statybininkų g.
renovuotame name (44,82 kv. m,
I-as aukštas). Be tarpininkų. Už
renovaciją sumokėta.
Tel. (8-618) 02795.

Skaldytas malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Automobiliai

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
pristatymo kiekis 30-60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-646) 96003.

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

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

pjuvenas.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Džipą Nissan xTrail. 2004 m., 2.2
l. dyzelis, TA 2 metams, žieminės
padangos.
Tel. (8-606) 62940.
Gyvuliai
Baronus.
Tel. (8-681) 11301.

Kita
Kviečius.
Tel. (8-673) 46078.
Granulės - smulkintos anglies
automatinis kieto kuro katilas 15
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur.
Montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Nenaudotas senovines arklines
roges.
Tel. (8-458) 75283.

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 18 d. (sekmadienį)
PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS
prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 3,50 Eur).Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35,
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50,
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) su žeme ir išsikirtimui. Moka
nuo 2000 iki 10000 Eur/ha.
Tel. (8-687) 26005.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
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.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Tel. (8-673) 19696.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

MIŠKUS

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

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Tel. (8-672) 05341.

Brangiai perkame
ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

„Gimtoji žemė“

„Molėtų žinios“

Mokame 6% ir 21% PVM.

„Ukmergės žinios“

„Mūsų Ignalina“

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

siūlo darbą

Skubiai - auklei dviems berniukams.
Tel. (8-699) 65526.
Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

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.

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

(Vilniaus g.29, Anykščiai)

Molėtų „Vilnis“

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

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.

Brangiai superkame

priima skelbimus į šiuos laikraščius:

„Kupiškėnų mintys“

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

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

UAB „Anykštos redakcija“

„Gimtasis Rokiškis“

Superkame karves,
bulius ir telyčias

melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

Lašų ŽŪB - presuotą šieną (4060 Eur/t + PVM), didesnį kiekį gali
pasiimti. Parduoda granuliuotą
žirnių-avižų pašarą (150 Eur/t +
PVM), šienainį (24 Eur/rulonas +
PVM).
Tel. (8-611) 44130.

Automobiliai

Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.

Perkame

Kita

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
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„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Stogdengiams
Vokietijoje.
Atlyginimas 2200-2600 Eur po
mokesčių.
Deimantė, tel. (8-685) 88777
arba darbas@hirelabas.lt
Mėsininkams
Vokietijoje.
Atlyginimas 1400-1650 Eur.
Deimantė, tel. (8-685) 88777
arba darbas@hirelabas.lt
Skerdyklai Panevėžyje reikalingi: vairuotojas ir gyvulių skerdikai.
Tel.: (8-656) 49070, (8-656) 49074.

Reikalingas vienišas žmogus,
galintis prižiūrėti keletą karvių.
Apgyvendina.
Tel. (8-600) 40863.

Reikalingas statybos
darbų vadovas arba
brigadininkas.
Gerbūvio, statybos,
melioracijos, kelių
tiesimo darbams.
Tel. (8-698) 05251 .

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius,
Getautas, Gilvilė, Viktorija.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliute nori papuošti partijos sąrašą

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Kovo trečią bus rinkimai
Valdžioje vyks sujudimai.
Sąrašus išnagrinėjus
Jaučiasi kaip išprotėjus.

lapkričio 18 d.
Salomėja, Ginvydas, Ginvydė,
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

Daktaras eis su valstiečiais,
O Nefienė su tubiečiais.
Čiūdai darosi ant svieto Žmonės nebežino vietos.

lapkričio 19 d.
Matilda, Dainotas, Rimgaudė,
Dainius.

Keičia kailius prieš rinkimus,
Varto pažiūras kaip blynus.
Veltui liaudies išmintis Pagal rūbą lopinys.

mėnulis
lapkričio 17-19 d. priešpilnis.

Amiliutė susimąsto
Ir peticiją surašo:
„Ieškau partijos - esu
protingiausia iš visų.

anekdotas
Mažasis Joškė klausinėja rabiną:
- Izraelio vaikai perėjo Raudonąją jūrą, ar ne? - Taip, tikrai.
- Ir Izraelio vaikai sumušė filistinus?
- Na, taip.
- Ir Izraelio vaikai pastatė Šventyklą?
- Ir tai tiesa.
- Ir Izraelio vaikai nugalėjo Egiptą, Romą; ir Izraelio vaikai visada
darė svarbius dalykus, ar ne?
- Teisingai… Tačiau ką nori paklausti?
- Tai ką tada darė suaugusieji?

Patirtį turiu nuo seno,
Agituot įvaldžius meną.
„Žiburį“ dar dalinau,
Alesionką naikinau.“

***

Skelbiama prenumerata
2019-iesiems metams

Popiežius vėlavo atskristi į svarbų susitikimą. Kai nusileido, jis
prašė vairuotoją važiuoti greičiau,
kad suspėtų. Vairuotojas padidino
greitį, tačiau popiežiui pasirodė,
kad jie vis dar važiuoja per lėtai.
Tada popiežius paprašė vairuotojo,
kad leistų vairuoti jam.
Vairuotojas prie vairo leido sėstis
popiežiui, o pats atsisėdo į jo vietą, tačiau dumiantį automobilį sustabdė policija. Policininkas greitai
įvertino situaciją ir paskambino į
nuovadą. Jis pasakė viršininkui, kad
sustabdė labai svarbų asmenį.
- Ar jis svarbesnis nei majoras? –
paklausė viršininkas.
- O taip!
- O ministras?
- Tikrai svarbesnis!
- Net už Prezidentą?!
- Net…
- Tai kas, po velnių, jis yra?
- Neturiu supratimo, tačiau jis
Popiežių pasamdė vairuotoju!
***
Stovi žolės prisirūkęs narkomanas prieš veidrodį ir stebisi:
- Ir ten aš... Ir čia aš...
Tuo metu pasigirsta durų skambutis.
- Kas ten?
- Aš!
- Va, ir ten aš...

oras
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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.

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

pensininkams

„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
45 (48) 80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

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

Prizų aruodas pildosi...

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
52,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
sukanka 70 metų!

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“
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UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“
penki 20 eurų čekiai.
Ši parduotuvė yra Vilniaus gatvės „Norfoje“.

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

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumentą.
Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.
2,00
4,00
6,00
8,00
Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

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.

