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laiškas Lietuvai
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šiupinys
Nedarbas. Užimtumo tarnyba
skelbia, kad vasario 1 dieną Anykščių rajone registruotas nedarbas
išaugo iki 12,3 proc. Prieš mėnesį
registruotas nedarbas rajone siekė
11,9 proc. Iš viso šiuo metu Anykščių rajone darbo neturi 1735 gyventojai. Vien per paskutinį mėnesį
Užimtumo tarnyboje registravosi
232 bedarbiai. Nedarbo rodikliai išaugo visoje Utenos apskrityje. Mažiausias nedarbas yra Utenos rajone
(10,9 proc.), didžiausias – Zarasų
rajone (15,3 proc.).
Gaisras. Vasario 8 dieną Troškūnų seniūnijos Surdegio kaime
degė gyvenamasis namas. Ugniagesiamas atvykus į įvykio vietą, jau
buvo įgriuvęs namo stogas. Pastato
išgelbėti nepavyko – namas sudegė
visiškai.
Mokykla. Anykščiuose ketinama
steigti „Šventosios upės mokyklą“,
kurioje vaikai turėtų mokytis pagal
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą bendrąją pradinio ugdymo
programą bei Valdorfo pedagogikos
principus. Vasario 16-ąją Anykščių
viešojoje bibliotekoje vyks tėvų,
palaikančių mokyklos steigimo idėją, susitikimas.
Gerins. Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
įgyvendina projektą, kurio metu
bus atnaujinta gydymo įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicininė,
odontologinė, kompiuterinė įranga,
reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;
įsigyjamos tikslinės transporto priemonės, skirtos pacientams lankyti
namuose bei įsteigtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo
kabinetas Anykščių rajono psichikos sveikatos centre.

Istorinėms
asmenybėms
antkapių statyti
nebereikia

„Velniai“ žada
drąsesnius
piešinius

4 psl.
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STT lankėsi ir Kurklių seniūnijoje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Paaiškėjo, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai lankėsi ir Kurklių seniūnijoje, kur apklausė seniūną Algimantą Jurkų.
„Anykštos“ duomenimis, pareigūnų dėmesio sulaukė mažiausiai viena šios seniūnijos teritorijoje įsikūrusi privati įmonė.
A.Jurkus buvo apklaustas tą pačią sausio 28-ąją, kai STT pareigūnai sulaikė Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį, įtariamą paėmus
kyšį iš verslo atstovų. Už tai, kaip įtariama, verslininkams buvo pažadėta priimti naudingus sprendimus, paveikiant savivaldybės tarnautojus, kad šie teisėtai arba neteisėtai sudarytų sąlygas, naudingas
verslui disponuoti žemės sklypais, gauti paramą verslo plėtrai.
Priminime, jog įtarimai pareikšti dar dviem asmenims. Manoma,
kad vienas įtariamųjų - jaunas anykštėnas.

STT apklaustas buvo ir Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. „Anykštos“ šaltinių teigimu, agentus domino šios
seniūnijos keliukai, vedantys į verslo įmonę.
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Valdininkai parašais parėmė savo
asmenukė
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
viršininkus
Apie atpildą
Ketvirtadienį, vasario 14-ąją, Šv.Valentino, taigi - meilės dieną vykęs Anykščių rajono tarybos posėdis baigėsi simboliškai, pavaldinių meilės demonstravimu Anykščių savivaldybės administracijos
direktoriui Audroniui Gališankai ir jo pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui.
Šiame posėdyje svarstyti tik trys klausimai - 2019 metų rajono biudžetas bei mero Kęstučio Tubio
ir rajono Tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos.

Ministras. Pirmadienį, vasario
18 dieną, 17.15 val. Anykščių viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas
su Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga.
Posėdžiai. Anykščių rajono Taryba į posėdžius 2018 metais rinkosi
13 kartų, komitetų posėdžiai rengti
taip pat 13 kartų. Per 2018 metus
užregistruoti 368 sprendimų projektai, priimti – 351 sprendimas.

Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka (centre, antrame plane)
per rajono Tarybos posėdžius paprastai sėdėdavo prie mero Kęstučio Tubio. Šį kartą
direktorius įsitaisė tarp valdininkų.

6 psl.

„Mano kerštas, aš atmokėsiu“, sako Šventasis Raštas.
Palikti atpildą Dievui, nes tik
Jis žino, kas yra teisinga ir kaip
turi būti, - amžių tėkmės patikrinta ir patikima prevencinė priemonė, kad vieni kitiems įniršę neišdaužytume dantų.
Tačiau kokią kantrybę reikia
turėti, kad sulauktum, kol Dievas,
likimas ar karma- (čia kaip kam
patogiau) atsigręš į tavo nuoskaudas. O palaukti verta, nes tik toks
atpildas nenuvilia.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Popierinėmis gervėmis apjuostas
Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt
laiškas Lietuvai
Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos trečiokai su
savo mokytoja Elena Bražiūniene Lietuvos valstybės gimtadienį
pradėjo švęsti vos pasibaigus kalėdiniam šurmuliui. O Vasario
16-osios išvakarėse klasės lentą papuošė popierinėmis gervėmis
apjuostas laiškas Lietuvai.

Kiekvienas mokinys turėjo po savo palinkėjimą Lietuvai.
„Meilė Lietuvai – ne tik Vasario
16-osios minėjimas. Mes nusprendėme Lietuvą mylėti darydami gerus ir gražius darbus. Surengėme
koncertą senelių namų gyventojams, o prieš kelias dienas išsiuntėme jiems laiškus su sveikinimais
Vasario 16-osios proga. Gražiai
paminėjome ir sausio 13-ąją – vaikai iš mažyčių trispalvės spalvomis

nuspalvintų gervių sukonstravo
Vilniaus televizijos bokštą, taip išreikšdami dėkingumą dėl laisvės
žuvusiems žmonėms“, – kalbėjo
mokytoja E. Bražiūnienė.
O Vasario 16-osios proga trečiokai išlankstė šimtą baltų gervių, kurios „nutūpė“ klasės lentoje. Visos
jos netilpo, todėl, kaip mokytoja
juokavo, likusias pasidėjo „atsar-

gai“.
Kodėl gervės? „Paukščiai išskrenda į šiltuosius kraštus ir palieka tėvynę. Tačiau yra tokių, kurie
čia lieka net šalčiausią žiemą. Mes
norime būti tie paukščiai, kurie net
ir užaugę, pabaigę mokslus liksime
Lietuvoje“, – kalbėjo mokiniai ir
prasitarė, kad lankstyti gerves nebuvo jau taip paprasta.
„Lietuvai mes linkime šilumos,
meilės, draugiškumo, laimės, linkime, kad būtų išsaugotos senosios
tradicijos ir papročiai“,– savo linkėjimus lentoje rašė vaikai.
Paklausti, kaip reikėtų švęsti Lietuvos gimtadienį, trečiokai turėjo
įvairiausių idėjų: „Būtinai reikia
iškelti vėliavą ir giedoti himną. Dar
galima leisti balionus. Taip pat išsikepti tortą ir jį su visa šeima drauge suvalgyti. Reikia daryti ir gerus
darbus – padėti seniems žmonėms:
galima jiems padėti pereiti per gatvę, panešti krepšį, o su vienišais
seneliais tiesiog pabendrauti“.
Mokytoja vaikams priminė, kad
meilė Lietuvai - tai ne tik rūpestis
žmonėmis, savimi, bet ir mažaisiais
mūsų bičiuliais – paukšteliais ir gyvūnėliais. Pro trečiokų klasės langą
matyti ant medžių kabančios lesy-

spektras
Referendumas. Gegužės 12-ąją,
drauge su prezidento rinkimais, Lietuvoje vyks ir referendumas dėl Seimo
narių skaičiaus mažinimo nuo 141
iki 121, nusprendė Seimas. Už tokio
referendumo surengimą ketvirtadienį
balsavo 58 parlamentarai, prieš buvo
42, du susilaikė. Seimo nutarimas dėl
referendumo surengimo priimtas ypatingos skubos tvarka, tai reiškia, kad
ketvirtadienį projektas ir pateiktas, ir
priimtas. Šį referendumą inicijavo beveik 40 „valstiečių“ frakcijos narių.

Šv. Valentino dieną trečiokai
širdeles dovanojo ne tik vienas kitam, bet ir Lietuvai...
klėlės, kurias vaikai darė su tėvelių
pagalba. „Dvi savaites laukėme, kol
atskris paukšteliai, lesalo vaikai jiems
vis išnešdavo. Ir štai pagaliau jų sulaukėme – dabar jau per pertraukas
mokiniai eina patikrinti, ar tik sparnuočiams netrūksta maisto“, – savo
mokiniais džiaugėsi mokytoja.

Prekybos sąlygas nustatė neturėdamas tam įgaliojimų
Pernai gruodį savo įsakymu patvirtinęs prekybos Puntuko akmens ir Medžių lajų tako komplekso teritorijoje sąlygas,
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka nepaisė galiojančių įstatymų ir viršijo savo,
kaip administracijos direktoriaus, įgaliojimus. Tai konstatavo su
A.Gališankos įsakymu susipažinusi Vyriausybės atstovė Panevėžio bei Utenos apskrityse Kristina Nakutytė.
Anot Vyriausybės atstovės
K.Nakutytės, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos išleistame
įsakyme nurodyta Vietos savivaldos įstatymo nuostata administracijos direktoriui nesuteikia įgaliojimų tvirtinti prekybos sąlygas.
Vyriausybės atstovės teigimu,

darytina išvada, kad įsakymas,
kuriuo patvirtintos prekybos Puntuko akmens ir Medžių lajų tako
komplekso teritorijoje sąlygos,
,,priimtas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui neturint teisės aktų nustatyta tvarka suteiktų įgaliojimų,
todėl jis laikytinas prieštaraujan-

čiu Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 4 punkte įtvirtintam
savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės
tarybai principui, reiškiančiam,
kad savivaldybės vykdomųjų
institucijų sprendimai turi būti
grindžiami įstatymais, Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos
sprendimais.”
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
A.Gališankai Vyriausybės atstovė priminė eilę Vietos savivaldos
įstatymo punktų, taip pat akcentavo, kad jame yra įtvirtintas nepiktnaudžiavimo valdžia principas.
„Viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešo-

jo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka
suteiktų viešojo administravimo
įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant
kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų“, įstatymų nepaisančiam Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktoriui A.Gališankai nurodė Vyriausybės atstovė.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
A.Gališankai Vyriausybės atstovė nurodė apsvarstyti priimto
įsakymo panaikinimo klausimą
bei apie priimtus sprendimus ją
informuoti.

-ANYKŠTA

Signatarei skirtas medalis
Antradienį komisija išrinko šių metų Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus.
Už parlamentarizmo tradicijų
puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanota
anykštėnė, Kovo 11- osios Akto
signatarė Irena Andrukaitienė.
I. Andrukaitienė buvo Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė, Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo
Akto signatarė. Ji priklausė Sąjūdžio deputatų, vėliau – Tautininkų

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Vasario 13 dieną, apie 13.20 val., Anykščiuose,
Sodų g., patikrinimui sustabdyto
automobilio „Peugeot 307 vairuotojui (g. 1976 m.), gyvenančiam
Anykščiuose, Draugystės g., nustatytas 2,24 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras

frakcijai.
Baigusi kadenciją, I. Andrukaitienė dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, buvo
šios mokyklos, vėliau tapusios
gimnazija, direktorė.
Signatarė aktyviai dalyvauja
politiniame ir visuomeniniame gyvenime, rašo knygą apie Vasario
16- tosios Akto signatarą Jokūbą
Šerną, „Anykštos“ puslapiuose
taip pat dažnai spausdinama I. Ansulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Chuliganas. Vasario 11 dieną,
apie 17.56 val., Anykščiuose, J.
Biliūno g., trečio aukšto laiptinėje,
neblaivus (nustatytas 2,30 prom.)
vyras (g. 1959 m.) viešoje vietoje,
matant pašaliniams asmenims, tyčia koja spardė laiptinės langus.
Sudaužyti penkių langų dvigubi
stiklai ir sulaužytos apsauginės

drukaitienės publicistika.
Medalį ,,Tarnaukite Lietuvai”
yra gavę ir daugiau anykštėnų:
už pilietinę iniciatyvą valstybės
stiprinimo labui apdovanotas istorikas Norbertas Černiauskas, už
visuomeniškai aktualią publicistiką – režisierius, rašytojas ir publicistas Vytautas V. Landsbergis,
turintis Anykščių krašte sodybą, už
savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – kraštotyrininkas Tautvilis Uža, už savanorystės kultūros
sklaidą Lietuvoje – muziejininkas
Raimondas Guobis.

-ANYKŠTA

grotelės.Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Padaryta turtinė
žala nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė. Vasario 9 dieną, apie
12.30 val., moteris (g. 1949 m.),
atvykusi prie savo sodybos Troškūnų seniūnijos Jackagalio kaime,
pastebėjo, kad patekus per langą
iš namo pavogti žieminiai batai.

Signatarei Irenai Andrukaitienei skirtas apdovanojimas
,,Tarnaukite Lietuvai”.
Padaryta 175 eurai turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Areštinė. Vasario 12 dieną,
apie 02.50 val., Anykščiuose, Vilties g., neblaivus (nustatytas 2,56
prom. girtumas) vyras (g. 1996
m.) vairavo automobilį BMW
528. Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Atmetė. Seimas ketvirtadienį atmetė
opozicinių liberalų atstovės Viktorijos
Čmilytės-Nielsen siūlymą pagalbinio
apvaisinimo metu sukurtų embrionų
saugojimo kaštus po tam tikro periodo
perkelti valstybei. Seimo narė siūlė,
kad šeima pati pasirinktų laikotarpį,
kiek savo lėšomis saugos ir naudos
embrionus. Projekte buvo numatytas
minimalus saugojimo laikotarpis – ne
trumpiau kaip dveji metai. V. Čmilytė-Nielsen savo pataisas argumentavo,
kad ne viena pora atsisako procedūrų
dėl neapibrėžtos situacijos su embrionų šaldymo kaštais. Anot parlamentarės, embrionų šaldymas šeimai mėnesiui kainuoja per 30 eurų.
Išmokos. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija siūlys keisti esamą
tvarką, dėl kurios pirmaisiais vaiko
priežiūros metais išmokas gaunantys
ir kartu ir dirbantys tėvai šiemet gavo
mažesnes išmokas. Kaip ketvirtadienį
pranešė ministerija, situacija susidarė
dėl mokesčių sistemos pasikeitimų.
Ministerija žada, kad šiems tėvams,
kurių visoje Lietuvoje yra apie du šimtus, jau kovo mėnesį „Sodra“ šį skirtumą padengs išmokėdama priemokas
už sausį ir vasarį. Toliau priemoką jie
gaus kartu su išmoka. Mamai ar tėčiui esant vaiko priežiūros atostogose
ir kartu darbuojantis iki mažyliui sukanka vieneri metai, vaiko priežiūros
išmoka mokama ne visa, o skirtumas
tarp priklausančios išmokos ir gaunamų darbo pajamų.
Kaliniai. Uždarant Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, dalį kalinių iš
Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių
pataisos namų būtina pervežti į kitas
įkalinimo įstaigas, ketvirtadienį praneša Viešojo saugumo tarnyba. „Vien
vasarį bus pervežta iki kelių šimtų
nuteistųjų, iš jų apie 60 nuteistųjų iki
gyvos galvos. Ypatingas dėmesys ir
apsauga skirta nuteistųjų iki gyvos
galvos konvojavimui“, – rašoma tarnybos pranešime. Vykdant Lukiškių
kalėjimo iškeldinimo procesą, čia kalintys nuteistieji pervežami į kitas įstaigas. Antradienį į kitus pataisos namus
išvežta 33 už sunkius nusikaltimus
kalinčių asmenų, trečiadienį – 28 iki
gyvos galvos kalintys žmonės.
Išteisino. Žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys nesinaudojo tarnybine padėtimi kandidatuodamas į Seimą
Zanavykų vienmandatėje apygardoje,
ketvirtadienį nusprendė Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK). Pagal skundą tyrimą atlikę VRK darbuotojai siūlė
tris publikacijas laikraščiuose „Draugas“, „Ūkininko patarėjas“ ir „Laikraštis. Valsčius“ pripažinti G. Surplio
politine reklama. Nors šie rašiniai nebuvo pažymėti kaip politinė reklama,
VRK darbuotojai atkreipė dėmesį,
kad jie iliustruoti ministro nuotraukomis, juose aprašomas vizitas į Šakius,
trumpai pateikiama ministro biografija, „kuriamas teigiamas G. Surplio
įvaizdis kalbant apie tokias savybes
kaip drąsa, iššūkių nebijojimas, noras
mokytis ir suprasti, darbštumas“.

SITUACIJA

???

Ką manote apie
siekius Anykščiuose
panaikinti
Šventosios upės
užtvanką?

Jurgis LADIGA:
-Visiems pasibaisėjusiems - su politika čia niekas nesusieta. Užtvanka,
kuri yra grynai sovietinis reliktas, velniažin kuriems galams pastatyta ir šiuo
metu neturi absoliučiai jokios praktinės reikšmės - ji būtų naikinama dėl
aplinkosauginių reikalų : būtų atvertas žuvų migracijos kelias, sugrąžintas natūralus upės biotopas. Normali
praktika pasaulyje: visai neseniai estai
įgyvendino panašų (ženkliai didesnio
masto nei būtų pas mus) projektą Parnu. Kitas sprendimo būdas galėtų būti
modernaus žuvitakio įrengimas dabar
esančio vietoje ir visiškai nefunkcionuojančio šliuzinio mechanizmo (
nors yra ir kitų nuomonių),tačiau, šiuo
atveju, natūralus biotopas nebūtų atstatytas. Beje, užtvanka ir tiltas per ją
nėra vienas ir tas pats, mano spėjimas
būtų, kad naikinant pačią užtvanką
( šliuzus ) tiltas būtų išsaugotas. Taip
įsivaizduoju, kad daugumai anykštėnų
užtvanka daugiau ir asocijuojasi su pačiu tiltu, o ne upės patvanka.

STT lankėsi ir Kurklių seniūnijoje
(Atkelta iš 1 psl.)
Krėtė daugelį įstaigų
Kurklių
seniūnas
A.Jurkus
,,Anykštai“ šią savaitę tvirtino,
kad viskas jo veikloje yra švaru.
STT pareigūnai seniūno nė kiek
neišgąsdino. Kuo domėjosi svečiai,
seniūnas A. Jurkus neatskleidė,
sakė, kad pasirašė pasižadėjimą dėl
informacijos neskelbimo, todėl net
žmonai nieko nepasakojęs.
Sausio 28-30 dienomis STT pareigūnai kelis kartus lankėsi Anykščių savivaldybės administracijoje,
Anykščių menų inkubatoriuje menų studijoje, Nacionalinės žemės
tarnybos Anykščių skyriuje, UAB
,,Anykščių vandenys“.
Šios įmonės vadovas Alvydas
Gervinskas ,,Anykštai“ pripažino,
kad STT pareigūnai bendraudami su juo domėjosi ne ,,Anykščių
vandenų“, o K.Tubio visuomeninio
rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto
labui“ , kurio valdybos pirmininkas
yra A.Gervinskas, veikla.
Įtarimai dėl kelio į įmonę
Redakcijos šaltinių teigimu, STT
susidomėjimą sukėlė vienas Kurklių seniūnijos teritorijoje esantis
kelias. Tas kelias neva reikalingas
Kurklių seniūnijos teritorijoje esančiai skiedrų gamybos įmonei.
K.Tubio sąsajos su miškais ir
mediena yra viešai skelbiamos - nušalintasis Anykščių meras yra Lietuvos miškų savininkų asociacijos
valdybos narys.
Beje, A.Jurkus, ,,Anykštos“ paklaustas, ar STT domėjosi seniūnijos keliais, atsakė tradicine formuluote: ,,negaliu nei patvirtinti, nei
paneigti“.
Įtariamasis, šaltinių žiniomis,
dirba politiko įmonėje

Kęstutis KLIMAVIČIUS:
-Gerbiamieji anykštėnai, užtvankos griauti niekas nesiruošia , norima
nuleisti skydus, kad upė tekėtų laisvai
, bus sutaupyta dešimtys tūkstančių
eurų , upė tekės laisvai, lygiai taip,
kaip Lietuvos žmonės norėjo būti
laisvi. Beje, būtu skirta EU parama
pakrančių tvarkymui, taip pat dėl lašišinių žuvų nerštaviečių gausumo visas
regionas patirtų finansinę naudą.
Visas išsivystęs pasaulis pripažįsta
užtvankų daromą žalą ir net elektros
energiją, pagaminta jose, nebelaikoma žalia !

Vaida PEČIUKONIENĖ:
-Manau, reiktų ne ardyti, naikinti,
o dalį užtvankos palikti, dalį palikti
normaliai upės tėkmei.Rašė kažkas,
kad užtvanką norima naikinti dėl žuvų
migracijos. Užtvanka man graži ir gražu pažiūrėti į ją.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)
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Kelių redakcijos šaltinių duomenimis, vienas iš įtariamųjų kyšio
davimu - jaunas anykštėnas verslininkas, pastaruoju metu dirbantis
vieno žinomo Anykščių politiko
įmonėje.
Jaunas vyras sausio 28-osios rytą
netikėtai nepasirodė darbe. Vėliau
,,Anykštai“ su juo susisiekti nepavyko - pradžioje vyras atsakė žinute, jog sergąs ir negalįs kalbėti,
vėliau į žurnalisto skambučius nereagavo, tačiau ketvirtadienį vis dėlto
perskambino redakcijai.
Paprašytas paneigti arba patvirtinti informaciją, kad jam pareikšti
įtarimai K. Tubio byloje, anykštėnas išsisuko nuo atsakymo tipiška
fraze ,,nekomentuosiu”, kuri leidžia
daryti prielaidą, kad tiesos anykštėnų kalbose esama.
Šis anykštėnas savo verslo dabar
nebeturi, jo žmona dirba dantų klinikoje. Redakcijos šaltinių teigimu,
jaunas vyras nemalonumų susilaukė dėl valstybei priklausančio žemės sklypo, esančio Anykščiuose,
Šaltupio gatvėje, šalia ,,Ragintos“
parduotuvės. ,,Anykštos“ šaltinių
žiniomis, anykštėnas siekė įsigyti
šį sklypą išskirtinėmis sąlygomis ir
jame statyti įstaigą.
Kyšio davimu galimai įtariamo
vyro tėvai - žinomi anykštėnai: motina - pedagogė, K. Tubiui einant
mero pareigas, paskirta įstaigos vadove.
K. Tubis teisinasi, kad
kaltinimų esmė - bankiniai
pavedimai

K.Tubis viešai pateikia versiją apie galimą provokaciją - neva
ikiteisminio tyrimo esmė yra bankiniai pavedimai į jo visuomeninio
rinkimų komiteto sąskaitą.
Pareiškime, kurį išplatino K. Tubis ir kurį pasirašė jo komiteto nariai, dėstoma: ,,Tačiau ir šiandien
aš nebijau niekam į akis pasakyti,
kad man metamo įtarimo esmė, esą
į mano organizuojamo politinio judėjimo ,,K.Tubio sąrašas ,,Anykščių krašto labui“ sąskaitą asmuo
pervedė paramą, o aš neva pažadėjau atlikti kažkokius neidentifikuotus veiksmus.“
Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad K.Tubio sąrašą ,,Anykščių
krašto labui“ bandė paremti Aušra
Pakarklė ir Daiva Gudavičienė, abi
jos į komiteto sąskaitą pervedė po
1000 eurų, tačiau jų aukos nebuvo
priimtos. Kas šios sąrašo rėmėjos,
nėra skelbiama, o ,,google“-as randa ne anykštėnes gydytojas Aušrą
Pakarklę ir Daivą Gudavičienę.
Taip pat K. Tubio visuomeninį
komitetą ,,Anykščių krašto labui“
bandė paremti ir žiniasklaidos
priemonių ,,Šilelis’ ir „Nykščiai”
akcijų turintis anykštėnas Darius
Čypas. Savo žmonos įmonės (UAB
,,Bangė“) vardu D.Čypas K.Tubio
komitetą bandė paremti 300 eurų,
tačiau juridinių asmenų parama yra
draudžiama, auka buvo atmesta, o
D.Čypas ,,Anykštai“ sakė, kad todėl nušalinto mero komitetą parems
kaip fizinis asmuo.
Sulaikytas savo namuose
Priminsime, jog dėl įtarimų korupcija STT K.Tubį sulaikė sausio
28-ąją. Merui įteiktas panešimas
apie įtarimus paėmus kyšį ir dėl
prekybos poveikiu.
Verslininkams, įtariama, buvo
pažadėta priimti naudingus sprendimus, paveikiant Anykščių rajono
savivaldybės valstybės tarnautojus,
kad šie sudarytų išskirtines sąlygas,
naudingas jų verslui, pavyzdžiui,
dėl disponavimo žemės sklypu ar
dėl paramos verslo plėtrai.

savaitės citatos
Sugalvojot neit į rinkimus, kad
taip šnekat?
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono vicemeras, viešintiškiams žadėjo:
„Nuotekų sistema Viešintose
per penkiasdešimt metų tikrai bus
įrengta“.
Bet grožiu sotus nebūsi...

Iš pareigų nušalinto Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio veiklos tyrimas vyksta
keliomis kryptimis.
„Meras laikinai sulaikytas tuoj
po galimos nusikalstamos veikos
padarymo, taip nutraukiant galimai daromas apysunkes korupcines
nusikalstamas veikas ir sustabdant
galimą neteisėtą įtaką savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojams bei didelės žalos darymą
viešiesiems interesams“, – sausio
28-ąją per spaudos konferenciją Panevėžyje sakė STT Panevėžio valdybos viršininkas Žydrūnas Krampalcas.
Nurodoma, kad K.Tubis sulaikytas savo namuose po to, kai galimai
paėmė kyšį. Kyšio dydis nėra įvardijamas. Neįvardijami ir kiti šioje byloje įtariami asmenys, tačiau pranešama, kad be Anykščių rajono mero
K.Tubio yra dar du įtariami asmenys.
Nurodoma, kad nusikalstama veika
galėjo būti padaryta praėjusių metų
gruodį ir šių metų pradžioje. K.Tubis
buvo sulaikytas nuo sausio 28-osios
ryto iki sausio 29-osios pavakario.
Naktį jis praleido areštinėje ir už 10
tūkstančių eurų užstatą buvo paleistas, trims mėnesiams nušalintas nuo
pareigų, jam uždrausta bendrauti su
tam tikrais asmenimis. Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja
Panevėžio apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Dalia
Markauskienė.

Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto vyriausioji architektė,
apie kertamus medžius ant Liudiškių kalvos:
„Miestui medžių iškirtimas grožio nepridės...“
Panašu, jog tuoj ilsėsis ir po
galinga lempa

Antanas
VERBICKAS,
Anykščių A. Baranausko ir
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius,
apie Bilūno kapą:
„Turime sutikti, kad Jonas Biliūnas ilsisi nebe ant iš visų pusių matomos, bet ant miške pasislėpusios
kalvos“.
Bet toks net Ažuožeriuose
nesimatys
Daiva GASIŪNIENĖ, Panevėžio miesto vyriausioji architektė,
apie planuojamą Laimės žiburio
apšvietimą:
„Laimės žiburys susijęs su legendomis, šiek tiek mistiniais
dalykais. Todėl ir tas apšvietimas
galėtų būti neryškus, šiek tiek mistinis...“
Galės kiekvienas savo medį
savo pjūkliuku nusipjauti
Monika SIRGĖDIENĖ, VĮ
Valstybinių miškų urėdijos
Anykščių regioninio padalinio
vadovė, apie prie Laimės žiburio
ketinamus iškirsti medžius:
„Nenaudosime sunkiosios miško kirtimo technikos, sužymėtus
medžius parduosime nenukirstu
mišku“.
Komitetas žino!

Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono vicemeras, viešintiškiams apie STT apsilankymą savivaldybėje kalbėjo:
„STT apsilankė savivaldybėje,
merui pareikšti įtarimai. Kaip bus
toliau, niekas nežino...“
Kaip dar subtiliau pranešti,
kad turi namą
Virmantas
VELIKONIS,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, apie namų šildymą:
„Ir iš mano kamino rūksta dūmai...“
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„Velniai“ žada drąsesnius piešinius
Liepos mėnesį Anykščiuose vystančio festivalio „Devilstone“
organizatoriai, pernai Anykščiams dovanoję profesionalaus menininko tapytą gaidį ant daugiabučio sienos, šiais metais ruošiasi
miestui dovanoti naujus, drąsesnius fasadų tapybos darbus.

Festivalio „Devilstone“ organizatorių atstovas Vaidas Voronavičius pasakojo, jog kultūrinėms veikloms organizatoriai skiria
apie 10 - 15 procentų festivalio biudžeto.
Kaip „Anykštai“ pasakojo festivalio organizatorių atstovas Vaidas Voronavičius, „Devilstone“
rengėjai ir šiais metais ruošiasi
Anykščius puošti piešiniais. Šiais
metais „velniai“ planuoja išpiešti
dalį ,,Anykščių vyno“ sienos. Pasak V.Voronavičiaus, apie tai kol
kas su bendrovės vadovybe dar nekalbėta, tačiau jau pernai festivalio

rievės

Rytis KULBOKAS
Baigėme Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus. Metus,
kurių šventimas vargu ar paliko
bent vieną įsimintinesnį jubiliejinį įvykį. Popiežiaus Pranciškaus
vizitą į Lietuvą kažin ar galima
laikyti jubiliejaus renginiu.
Sutinkant šimtmetį buvo daug
pompastikos, politikų savireklamos, deklaracijų. Trūko tik
jausmo ir dvasios. Nieko nuostabaus - kasdienybė ilgų švenčių
nepripažįsta. O ir kam to reikia,
jei laisvė nesuvokiama kaip visa
ko atrama? Tik eilinis apvalus
skaičius, kurį piešė ir rašė visur,
kur tik buvo galima dėti. Tik tiek.
Kaip simbolio turinio devalvacija. Manau, jei nebūtų buvę tų
tuščių kalbų ir darbų imitavimo,
šimtmetis būtų buvęs gyvesnis ir
tikresnis.
Kai kuriais atžvilgiais jubiliejinius metus galima pavadinti
net absurdiškais – pavyzdžiui,
pompastiškai, šimtmečio proga,
paskelbiama idėja Lietuvai, kad
mokytojo profesija turi tapti
prestižinė ir, simboliška, moky-

organizatoriai sulaukė pasiūlymo
piešti ant gamyklos teritoriją juosiančios tvoros, o su bendrove festivalio organizatoriai dažnai bendradarbiauja, tad susitarimui piešti
ant sienos pasiekti neturėtų kilti didelių problemų. „Šiais metais norime papuošti tik dalį sienos, nes
ji didelė. Norime padaryti tradiciją, kad kiekvienais metais miestui

tojų, nepakėlusių to „prestižo“,
streikas išverčia ne tik Švietimo
ministrę, bet ir dar du ministrus
iš postų.
Per jubiliejinius metus nė kiek
nepasistūmėjo kičinės pilies ant
Šeimyniškėlių piliakalnio statyba.
Ačiū Dievui, o gal kokiam nors
Pasauliniam Protui, kad dar
metams apsaugojo piliakalnį nuo
galutinio invazinio sudarkymo.
Nors Anykščių savivaldybė ir
pastaraisiais metais nenuleisdavo rankų ir stengėsi susikurti
galimybę pradėti darbus ant
piliakalnio.
Regis, kokia problema? Piliakalnių Lietuvoje yra ne vienas,
net Anykščių rajone jų netrūksta.
O čia iškiltų kažkokia, kažkaip ir
kažkuo galbūt panaši pilis į tą,
kuri stovėjo ant Šeimyniškėlių
piliakalnio. Juk kiek turistų (bent
taip deklaruojama) suplūstų!
Juk, greičiausiai, tai būtų daug
kam naudinga – kas uždirbtų iš
statybų, iš medienos, iš lankytojų bilietų, ir ne visi lankytojai,
atvažiavę papramogauti pilyje,
traškučius prekybos centruose
pirktų. Mažiausiai pilis naudinga
turbūt būtų tik pačių Anykščių
gyventojams, kurie iš turizmo
neuždirba, o tik patiria nepatogumus ir augančias kainas.
Kita vertus, Anykščiuose,
kuriuose galioja griežtesni
ribojimai dėl statybų ir landšafto
keitimo draudimai (juk esame
regioninio parko dalis), statybos
ant piliakalnio - bent teoriškai vieno saugomiausių parko
objektų - būtų spjūvis paprastam
anykštėnui į veidą: man nega-

dovanotume kūrinį“, - „Anykštai“
pasakojo V.Voronavičius.
Organizatorius pasakojo, kad
ieško menininkų, kurie tapytų ant
sienos. Vieni, olandai, atsisakė,
nes jiems siena per maža, o dar kiti
– lenkai, tuo metu negali. Jei pernai tapydami gaidį organizatoriai
buvo įsprausti į rėmus, dailininkas
iš Belgijos DZIA turėjo piešti pagal patvirtintą temą, legendą, tai
šiais metais menininkai bus laisvi. V.Voronavičius apgailestavo,
kad pernai Anykščių savivaldybė
neišdrįso piešti pirminio varianto
ir apsistojo ties kompromisiniu –
gaidžiu. „Menas turi kelti emocijas, provokuoti“, - intrigą kurstė
festivalio atstovas.
„Mes suinteresuoti, kad miestelis klestėtų“, - teigė V.Voronavičius
ir atskleidė, jog kultūrinėms veikloms organizatoriai skiria apie
10 – 15 procentų nuo viso festivalio biudžeto. Vien keltuvas, kuriuo
naudojosi menininkas tapydamas
gaidį, organizatoriams kainavo
apie 1800 eurų.
Beje, patys organizatoriai teigė
buvę nustebinti, jog lengvai pavyko gauti gyventojų sutikimus ant
jų namo piešti gaidį.
Tačiau tapymas ant sienų tėra
tik festivalio priedas. Pagrindinis
akcentas vis dėlto yra muzika. O
jos šių metų festivalyje, pasak organizatorių, bus dar daugiau. Festivalio naujiena, kad „Devilstone“
jau pirmą dieną startuos su dviem
scenomis, todėl ir koncertuojančių
grupių festivalyje bus 4 -5 grupėmis daugiau.
Organizatoriai pasakojo, kad
nors vis dar telpa festivalio teri-

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Jei pernai tapydamas gaidį ant namo sienos menininkas iš Belgijos DZIA buvo įspraustas į griežtus tematinius rėmus, tai šiais
metais „Devilstone“ organizatoriai kuria intrigą, menininkams
žadėdami suteikti daugiau laisvės.
torijoje, bet po truputį vietos ima
stigti. Festivalyje stabiliai daugėja
lankytojų, vien muzikantų pernai
dalyvavo apie 220 žmonių, tad ir
viešbučiai užimtumu Anykščiuose
tuo metu skųstis negali. Pasirodo,
kad kai kuriuos muzikantus organizatoriams teko apgyvendinti
Utenoje.
V.Voronavičius pastebėjo, kad
festivalyje daugėja jaunimo, į
„Devilstone“ atvyksta jau nauja
festivalinė karta. Vienas iš organizatorių prisipažino, jog suspėti
su laiku, žinoti, ką klauso jaunoji
karta – vidinis komandos iššūkis.
„Mums reikia atsinaujinti, norim

būti šiuolaikiškas, modernus festivalis, norime eiti su banga, dedame
daug pastangų į „skautinimą“. Bet
festivalis turi likti alternatyvios
muzikos festivaliu“, - „Anykštai“
pasakojo V.Voronavičius.
Paklaustas apie keletą atvejų,
kai pas festivalio dalyvius policija
rado narkotikų, vyriškis pastebėjo,
jog tikrai tarp jaunimo populiarėja
narkotikai, tai liudija ir policijos
suvestinės. Tačiau „Devilstone“
narkotikų problema, vieno iš organizatorių manymu, ne tokia
aktuali, palyginti su kai kuriais,
ypač elektroninės muzikos, festivaliais.

lima, o valdžia gali ir netikras
Kraujo liejosi daug. Nemaža
pilis ant tikrų piliakalnių statyti.
kraujo pralieta ir prie Vorutos.
Tai tyčiojimasis iš pilietiškumo.
Anykštėnas istorikas dr.Tomas
Tačiau kodėl tuomet paveldoBaranauskas Vorutos reikšmę
saugininkai, tokie nesupratingi,
įvertino nepalikdamas vietos
ir net skundžiami aukštesnei
interpretacijai – „Čia 1251 m.
valdžiai, užsispyrę blokuoja
sprendėsi Mindaugo likimas“.
galimybę „įsisavinti“ ŠeimynišTies Voruta Mindaugas iškokėlių piliakalnio galimybes, gal
vojo lemiamą pergalę vidiniame
net naują medžio, stiklo ir betono
kare ir po poros metų buvo
pilį pastatyti? Kodėl? Gal siekia
karūnuotas Lietuvos karaliuišsaugoti valstybės saugomu kulmi (taip pat yra tikimybė, kad
tūros paveldo objektu pripažintą
dabartiniame Anykščių rajone).
Šeimyniškėlių piliakalnį su jo
Jis sukūrė valstybę, kuri atsilaikė
aplinka? O gal nenori rizikuoti,
prieš Ordinų agresiją, ir lietuvių
kad dar vieno piliakalnio šlaitai
tauta nežuvo kaip prūsai.
nuslinktų, visuomenė pyktų ir vėl
Iš pagarbos šiems faktams,
iš Seimo komisijos važiuotų, piršŠeimyniškėlių piliakalnio darkytu baksnotų į tiesiog nusikaltimą
mas yra nusikaltimas istorijai.
paveldosaugai ir klaustų, kur
Neįmanoma nustatyti, ar ant
žiūrėjo paveldosaugininkai?
Šeimyniškėlių piliakalnio buvo
Nors gal reikėtų paaukoti piVoruta. Bet kas žino, kokių archeliakalnį ir iš tiesų statyti medinę
ologinių metodų atsiras ateityje?
pilį, kad bent vaizdinį turėtume,
Juk dabartiniai archeologai su
kaip galėjo
kartėliu vertina
atrodyti
...„Iš pagarbos šiems fak- piliakalnius
Lietuvą
prieš kokį šimtą
tams, Šeimyniškėlių pilia- metų kasinėjuapgynusios
kalnio darkymas yra nusi- sius savo kolepilys, eiti į
kaltimas istorijai“...
kompromisą
gas – dažnai jų
ir leisti pilį
veikla istorijos
pastatyti
tyrinėjimams ir
ant Šeimyniškėlių piliakalnio?
gilesniam pažinimui tik pakenkė.
Juolab labai tikėtina, jog ant ant
Nemanau, kad ateities archeološio piliakalnio stovėjo vienintelė
gų kartos galėtų pateisinti pražinoma Mindaugo pilis – Voruta,
moginės pilies tokioje istoriškai
kuri Lietuvos suvienijime atliko
svarbioje vietoje statybas. Jau
jei ne lemiamą, tai bent vieną iš
vien tai, kad medinę ,, a’ la“ XIII
esminių vaidmenų. Tuo gal net
amžiaus pilį, kai niekas iš tikrųjų
būtų parodyta pagarba vienintenežino, kaip tuo metu medinės
liam Lietuvos karaliui?
pilys atrodė, būtinai norima
Tačiau Lietuvos, kaip ir bet
matyti ant tikro piliakalnio kurio kito krašto, vienijimas
absurdiškas sumanymas. O jei
nebuvo „gėlytėmis apkaišiotas“.
yra bent maža dalelė tikimybės,

kad Voruta stovėjo prie Anykščių,
ant Šeimyniškėlių piliakalnio, absurdiškas kvadratu.
Argi aplink Anykščius trūksta
kalvų, ant kurių būtų galima ręsti
kokias tik širdis geidauja pilis ir
kviesti svečius atvykti praleisti
savaitgalio Anykščiuose?
Galų gale, Lietuvai ne šimtas,
bet tūkstantis metų. Jei tiksliai – kovo 9 dieną sukaks 1010
metų nuo pirmojo paminėjimo.
Natūralu, kad iš tūkstantmečio
pradžios neturime išlikusių
materialių istorijos paminklų,
nes to meto statiniai čia buvo iš
neilgalaikės medžiagos - medžio.
Neturime išlikusių nei pilių,
nei šventyklų. Kiekvieną kartą,
kai archeologai aptinka polius,
smėlio užpustytą šulinį, ar kitą,
globaliai žiūrint, smulkmeną iš to
laikmečio – būna šventė. Turime
tik piliakalnius. Tik jie liudija
mus gyvenus čia. Todėl kiekvienas piliakalnis nėra tik kažkoks
žvyro kauburys - tai mūsų tautos
ir istorijos liudininkai, mūsų
šaknys.
Kokią teisę turi mūsų karta
naikinti ateičiai priklausantį
paveldą? Juk kiek daug yra piliakalnių, apie kuriuos su liūdesiu
rašoma, kad jie buvo nulyginti,
nuarti vien todėl, kad tuo laiku
egzistavo piliakalnių „pritaikymo“ entuziastai?
Groteskiška, kad rajono
vadovai „rėžia“ kalbas patriotiniuose renginiuose, apsisagsto
vėliavėlėmis, o realybėje kėsinasi
į vienintelius likusius mūsų valstybingumo kūrimosi daiktinius
įrodymus – piliakalnius.
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Gintaro Vaičiūno knygos sutiktuvės

Birutė VENTERAITIENĖ

Vasario 13 dieną Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos salėje vyko anykštėno kraštotyrininko Gintaro Vaičiūno knygos „Žuvusių Anykščių krašto partizanų žinynas“ sutiktuvės.

Į žinyno sutiktuves susirinko dešimtys anykštėnų.

Gintaro Vaičiūno žinyno apie partizanus renginį moderavo istorijos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas.
Į renginį susirinko per šimtą
anykštėnų bei svečių iš kaimyninių rajonų. Vakarą daina apie
partizanus pradėjo svėdasiškis
bardas Algimantas Baronas.
Įžanginį žodį tarusi Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus
bibliotekininkė Judita Skačkauskienė sakė: „Knygos sutiktuvės
yra šventė. O šios knygos pristatymas Vasario 16-osios išvakarėse yra rašytinis paminklas
kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę“.
Žinyno pristatymą moderavęs
istorijos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas kalbėjo: „Tai
nepamatuoto gylio dokumentas.
XXI amžiuje yra daug kalbančių
ir išmanančių apie rezistencinį
laikotarpį, o tyrėjų yra mažai. G.
Vaičiūnas yra tikrasis paminklo
partizanams statytojas. Šitame
paminkle šalia pačių smulkiausių duomenų pateikiami apibendrinimai, kuriuose galima
įžvelgti ne tik Anykščių rajono,
bet ir visos Lietuvos pokario situaciją“. N. Černiauskas vardijo,
kad paėmusieji į rankas knygą
ras ne tik žuvusiųjų Anykščių
krašto partizanų bei žūties vietų
suvestines, bet ir partizanų vadavietes, atminimo ženklus partizanų kovoms, asmenvardžių ir
vietovardžių vardynus.
Kalbėdamas apie savo veiklą,
G. Vaičiūnas pasakojo, jog jo

Informaciją žinynui istorikas Gintaras Vaičiūnas rinko dešimtmečius.

mama buvusi tremtinė, todėl,
prasidėjus Atgimimui, prisijungė prie Tremtinių klubo. Žinyno
autorius prisiminė laiką, kai jam
teko daug bendradarbiauti su disidentu, Nepriklausomybės akto
signataru Baliu Gajausku. Po
1991 m. rugpjūčio pučo būsimojo žinyno autorius buvo pakviestas sutvarkyti KGB archyvą. Tomis dienomis G. Vaičiūnui teko
prisiliesti prie rezistento Adolfo
Ramanausko-Vanago asmeninių
daiktų. 1992 m. anykštėnas tapo
Genocido aukų muziejaus direktoriumi. Tyrinėdamas KGB archyve saugomas Anykščių krašto
laisvės kovotojų bylas, knygos
autorius atrado, jog čekistai
Lietuvos pogrindžio kovotojus
vertino kaip rimtą kariuomenę

ir operatyvinėse bylose buvo suregistravę visas partizanų apygardas, kuopas, štabus. Renginyje dalyvavusieji sužinojo, jog
Anykščių rajone žuvo 831 partizanas, bendras represuotų rajono
gyventojų skaičius – 5955 arba
14-16 % gyventojų. Asmenvardžių vardyne pateiktos daugiau
negu tūkstančio žuvusių laisvės
kovotojų (partizanų, ryšininkų ir
rėmėjų) pavardės, kurias galima
rasti pagal žūties vietas.
Paprašytas nupiešti eilinio
partizano paveikslą, kraštotyrininkas sakė: „Tai buvo paprasti,
jauni, dauguma jų buvo nevedę,
apie 25 metų amžiaus ūkininkai,
priklausę visuomeninėms organizacijoms, baigę pradžios mokyklą“. Autorius pasakojo, kad
visa žinyne pateikta informacija
apie partizanų žūties vietas, žuvusius partizanus, partizaninių
kovų įamžinimo vietas su pataisymais bus perkelta į Anykščių
rajono savivaldybės internetinį
portalą.
Kraštotyrininkas, partizaninio
karo Anykščių krašte žinovas

bei tyrinėtojas G. Vaičiūnas medžiagą knygai „Žuvusių Anykščių krašto partizanų žinynas“
rinko apie trisdešimt metų. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui bei 1949 m. vasario
16 d. Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio (LLKS) Tarybos posėdyje priimtos Deklaracijos 70ties metų sukakčiai, anykštėnas
istorikas nusprendė ilgus metus
kauptą medžiagą susisteminti ir
parengti žinyną, kuriame būtų
pateikti išsamūs bei objektyvūs

duomenys apie Anykščių krašte
vykusį partizaninį karą, žuvusius partizanus, partizanų organizacinius-karinius vienetus,
vadavietes bei štabavietes, taip
pat žuvusių partizanų atminimo
įamžinimo vietas.
Žinyno sudarytoją sveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė, rašytojai Vygandas ir Milda Račkaičiai,
bibliotekos darbuotojai, svečiai iš
Ukmergės, draugai ir kaimynai.

Gintarą Vaičiūną sveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė.
Indrės RUKŠAITĖS nuotr.
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Valdininkai parašais parėmė
savo viršininkus

Anykščių rajono tarybos opozicija pasitikrino ir nusistatė, kad
daugumos ir vėl neturi.
Autoriaus nuotr.
(Atkelta iš 1 psl.)
Linkėjo trumpos kadencijos
Posėdžio pradžioje Tarybos nario priesaiką davė socialdemokratas, gydytojas Kęstutis Jacunskas.
Jis Taryboje pakeitė mandato dėl
pareigų nesuderinamumo atsisakiusį A.Vienuolio progimnazijos
direktoriaus pavaduotoją, laikinai einantį direktoriaus pareigas
Egidijų Šilaiką. K.Jacunskui rajono taryboje teks dirbti tik porą
mėnesių.
Beje, E.Šilaika neketina dalyvauti A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus konkurse, o jo
laikinas vadovavimas mokyklai,
kuris trukdo būti Tarybos nariu,
netrukus baigsis - vasario antroje pusėje numatytas direktoriaus
konkursas.

,,Linkiu trumpos kadencijos“,
- po priesaikos K.Jacunskui palinkėjo Vyriausiosios rinkimų
komisijos atstovė. Laikinai mero
pareigas einantis vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius
sveikino vasario mėnesį gimusius Tarybos narius. ,,Vasario
16-ąją gimęs ir per klaidą nėra
konservatorius“, - sveikindamas
socialdemokratą Donatą Krikštaponį, juokavo S.Obelevičius.
Visus siūlymus keisti biudžetą patenkino
Sausio mėnesio rajono Tarybos posėdyje, vykusiame praėjus vos porai dienų po Anykščių
rajono mero K.Tubio sulaikymo
ir nušalinimo nuo pareigų, buvo
akivaizdu, kad rajono valdančioji
koalicija pakriko ir opozicija peri-

ma valdžią. Vasario 14-ąją rajono
Tarybos posėdyje dalyvavo meras
K.Tubis ir, nors jis per posėdį neištarė nė žodžio, bet balsavimai
vyko taip, kaip reikia rajoną valdančiai daugumai.
Opozicijoje esantys liberalai ir
socialdemokratai Taryboje turi po
5 žmones, ,,valstiečiai“ - 3. Taigi,
teorinę daugumą, tačiau į šį posėdį
neatvyko A.Vienuolio progimnazijos direktoriaus konkursui besirengianti liberalė Danutė Mažvylienė bei ,,valstietė“, ūkininkė ir
verslininkė Nijolė Barkauskienė.
Ir opozicijai liko 11 balsų iš 23
dalyvavusių posėdyje.
Rajono biudžeto projektą rajono Tarybai pristatė Finansų ir
apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Danuta Gruzinskienė. Pristatymas buvęs greičiau
formalus, nes išsamiai deputatai biudžetą išnarstė antradienį
per jungtinį komiteto posėdį. Po
šio posėdžio buvo pateiktos ir
kelios rajono biudžeto pataisos
- padidinti lėšas seniūnijų kelių
priežiūrai nuo 42 tūkst iki 54,6
tūkst. eurų, numatyti seniūnijų
inventoriui įsigyti 5 tūkst. eurų,
smulkaus ir vidutinio verslo
fondo lėšų fondą padidinti nuo
35 tūkst. iki 40 tūkst. eurų. Dar
buvo žodinis rajono Tarybos narių prašymas 5 tūkst. eurų skirti
Nevyriausybinių institucijų stiprinimui. Šioms reikmėms numatomas lėšas siūlyta paiimti iš
A.Vienuolio paminklo tvarkymo
eilutės, numatomo savivaldybės
posėdžių salės remonto bei tarptautinių ryšių plėtojimo eilutės.
Kai buvo išvardyti visi siūlymai keisti biudžetą, laikinai
mero pareigas einantis vicemeras
S.Obelevičius pranešė, kad jis
turi geresnį pasiūlymą - 40 tūkst.
eurų nubraukti nuo A.Vienuolio
paminklo aplinkos tvarkymo
bei 5 tūkst. nuo posėdžių salės
remonto. Taip ,,sutaupytų“ lėšų
užteko visiems siūlymams patenkinti, o seniūnijų kelių priežiūrai
skirta net 72 tūkst. eurų (vietoje
prašytų 54,6 tūkst.).
Opozicijai neliko nieko kito,

kaip tik pritarti 2019 metų Anykščių rajono biudžeto projektui.
Pasitikrino balsus
Apie mero K.Tubio 2018 metų
veiklos ataskaitą Tarybos narių
diskusijų nebuvo. Tačiau akivaizdu, kad balsavimas dėl ataskaitos tvirtinimo buvo naujas rajono
Tarybos daugumos ir opozicijos
jėgų pasitikrinimas. Tvirtinant
rajono mero K.Tubio ataskaitą,
12 Tarybos narių balsavo už, 11
prieš arba susilaikė.
Taigi, grįžus K.Tubiui, prie
valdžios grįžo ir koalicijos partneriai, kurie prieš dvi savaites
jau buvo išsibarstę.
,,Darbo žmonių“
pareiškimas
Priėmus sprendimus S. Obelevičius perskaitė Anykščių savivaldybės administracijos darbuotojų
kreipimąsi.
Administracijos darbuotojai ragina Tarybos narius nekliudyti toliau dirbti savivaldybės administracijos direktoriui A.Gališankai
bei šio pavaduotojui R.Blazarėnui.
,,Administracijos vadovų nušalinimas nuo pareigų, likus vos
kelioms dienoms iki rinkimų, manome, būtų neproporcingas ir atnešantis daug žalos administracijoje
vykstantiems darbiniams procesams, nes nuolatinių politinio pasitikėjimo pareigūnų skyrimas
yra tiesiogiai susijęs su artėjančių
rinkimų rezultatais“, - tokį raštą
pasirašė apie 70 A.Gališankos ir
R.Blazarėno pavaldinių. Tarp pasirašiusių net keturi Andrioniškio
seniūnijos darbuotojai - jų parašai
- sugulę vienas po kito, taigi tikėtina, kad raštas buvo nugabentas į
šią seniūniją
Priminsime, jog pirmadienį,
vasario 11-ąją, rajono Tarybos
opozicijos atstovai Anykščių rajono vicemerui S.Obelevičiui
įteikė pareiškimą, kuriuo prašo
parengti sprendimo projektą dėl
A.Gališankos ir R.Blazarėno atstatydinimo iš pareigų.

Brangieji Anykščių krašto žmonės,
Net ir tūkstančio kilometrų kelionės prasideda nuo pirmo žingsnio. 1918 m. vasario 16ąją 20 drąsių ir Tėvynei atsidavusių vyrų žengė šį žingsnį paskelbdami, kad atkuriama
Nepriklausoma Lietuvos valstybė.
Nuo tada jau 101 metus Lietuva eina jų nubrėžtu keliu. Nuo tada kiekvieno mūsų žingsnis į priekį, kiekvieno mūsų nuveiktas prasmingas darbas yra akmuo, kuriuo grindžiame
šiį kelią pirmyn. Koks bus šis kelias, kiek platus,tiesus ir lygus, priklauso nuo kiekvieno
iš mūsų.
Todėl šiandieną kartu su visa Darbo partijos Anykščių skyriaus komanda sveikiname visus su 101-uoju Lietuvos Valstybės gimtadieniu ir linkime, kad mūsų laisvės meilė,darbštumas ir svajonės taptų stiprios, teisingos ir turtingos Lietuvos kelio pagrindu.
Kandidatas į Anykščių rajono tarybos narius - merus Vaidutis Zlatkus ir Darbo partijos
komanda.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš Darbo partijos Anykščių skyriaus rinkimų apygardos Nr. 4 kandidatų sąrašo politinės kampanijos
sąskaitos. Sąskaitos Nr.173

spektras
Sulaikė. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai trečiadienį
sulaikė kyšio paėmimu įtariamą Kultūros paveldo departamento (KPD)
Kauno skyriaus inspektorių, pranešė
prokuratūra. BNS žiniomis, į teisėsaugos akiratį pateko vyriausiasis
skyriaus specialistas Liutauras Tarbūnas. Ikiteisminio tyrimo duomenimis,
kyšis inspektoriui buvo duotas už tai,
kad privačiai bendrovei atliekant kultūros paveldo objekte darbus pažeidžiant tvarką, inspektorius neužfiksuotų šių pažeidimų ir nesustabdytų
atliekamų darbų.
„Brexit“. Ruošiantis Britanijos
pasitraukimui iš Europos Sąjungos,
stiprinama Lietuvos ambasados
Jungtinėje Karalystėje (JK) veikla:
steigiamos naujos konsulinių darbuotojų pareigybės, ilginamos priėmimo
valandos. „Stiprindami ambasados
Londone pajėgumus siekiame sukurti
palankias sąlygas JK gyvenantiems
Lietuvos piliečiams, kuriems asmens
dokumentai reikalingi teisinio statuso po „Brexit“ įtvirtinimui“, – teigė
viceministras Albinas Zananavičius.
Pasak jo, sparčiai auga skaičius lietuvių, besikreipiančių į ambasadą Londone dėl asmens dokumentų keitimo.
Dėl šių priežasčių siūlomas Asmens
tapatybės kortelės ir paso įstatymo
pataisos, kurios numatytų galimybę pasitelkti išorės paslaugų tiekėjų
paslaugas priimant dokumentus iš
Lietuvos piliečių asmens dokumentų
keitimui.
Mokslas. Naujasis švietimo ir
mokslo ministras Algirdas Monkevičius siūlo grįžti prie siūlymo įvesti
visuotinį nemokamą pirmosios pakopos aukštąjį mokslą. Pasak A. Monkevičiaus, priėmus politinį sprendimą dėl nemokamo bakalauro tokias
studijas būtų įmanoma užtikrinti nuo
2020 metų rugsėjo.
Kontrabanda. Policija trečiadienį
pranešė sulaikiusi rekordinį Lietuvos
istorijoje narkotikų kiekį – pusantros
tonos hašišo, jis buvo gabenamas į
Rusiją, suimti du lietuviai ir baltarusis. „Noriu informuoti apie neeilinę
operaciją, policija sulaikė pusantros
tonos hašišo“, – sakė generalinis
komisaras Linas Pernavas. Pasak jo,
didmeninėje rinkoje narkotikai buvo
įsigyti už ne mažiau kaip pusantro
milijono eurų, mažmeninėje rinkoje vertė gali siekti apie 20 milijonų
eurų. Anot jo, per maždaug pusę
metų trukusį tyrimą buvo išsiaiškintas narkotikų platinimo tinklas,
kuriame Lietuva buvo tranzitinė
valstybė. Narkotikai buvo gabenami
iš Maroko į Rusiją.
Premija. Rašytojui, gamtininkui,
kraštotyrininkui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui
Černiauskui trečiadienį Kultūros
ministerijoje bus įteikta Nacionalinė
Jono Basanavičiaus premija. Premiją
dviem kartu kuriantiems etninės kultūros atstovams už sukauptus lietuvių
etninės kultūros šaltinius ir jų sklaidą,
tradicinės gamtojautos raišką kūryboje įteiks premjeras Saulius Skvernelis,
pranešė Kultūros ministerija.
Robotas. Per atstumą valdomas
robotas sėkmingai pakėlė radioaktyvaus branduolinio kuro gabalėlių per
sudėtingą bandymą avarijos ištiktoje
Fukušimos atominėje jėgainėje, laikomą Japonijos pastangų likviduoti
šios 2011 metais įvykusios nelaimės
padarinius svarbia dalimi, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.
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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 Brolių Grimų pasakos.
Sniego močia
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Tamsioji augalų pusė.
Apgaulė dėl išlikimo
12:55 Laukinė Šri Lankos gamta.
Ežerų kraštas
13:50 „Kidy Tour“ Karaliaus
Mindaugo krepšinio taurė.
Rungtynės dėl 3 vietos.
16:58 Loterija „Keno Loto“.
17:00 Žinios. Sportas. Orai
17:30 „Kidy Tour“ Karaliaus
Mindaugo krepšinio taurė.
Finalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Laisvės kaina. Disidentai.
N-7
22:30 Neužmiršti.
23:30 Herojai N-14
01:00 Vasara Romoje N-7
06:45 Dienos programa.
06:50 “Tomas ir Džeris” (k)
07:15 “”Nickelodeon” valanda.
Žvėrelių būrys”
07:40 “Keista šeimynėlė”
08:05 “Neramūs ir triukšmingi”

08:30 “Riterių princesė Nela”
08:55 “Ogis ir tarakonai”
09:05 Nykštuko Tomo ir Coliukės
nuotykiai
10:25 Kung Fu Panda
12:10 Žmogus-voras 3 N-7
14:55 Gyvūnas N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 Atvykimas N14.
00:05 Didžioji skola 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 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Išsinuomokit vaiką!”
13:20 “Šnipų vaikučiai. Laiko
sergėtojas” N-7
15:10 “Asteriksas ir Obeliksas: jos
didenybės tarnyboj” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Rytojaus žemė” N-7
22:05 “Transporteris 2” N-7
23:50 “Nepriklausomybės diena”
N-7 (kart.)
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas (k).

07:30 “Iš visų jėgų” (k)
08:00 “Būk ekstremalas” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka stipriausi” N-7
12:50 “Gordono, Džino ir Fredo
kulinarinės kelionės” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:30 “Vanity Fair. Visiškai slaptai”
N-7
17:30 “Kas žudikas?” N-7
18:30 “Amžiaus nusikaltimai” N-7
19:30 Žandaras ir ateiviai N-7
21:30 “Antrininkas” N14
22:35 “Kortų namelis” N14
23:40 Snaiperis 3 (k) N14
01:20 Nuo sutemų iki aušros (k)
N14
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “Akloji” (k)
11:55 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:25 “Merės Berės patiekalai”
13:00 “Gaminame namie su
Reičele Alen”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija būrys.
Bosas grįžta” N14
23:05 Megės planas N14
01:05 Načas Libras (k) N-7
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus 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 Medičiai. Florencijos
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės”
N-7
09:40 “Namai, kur širdis”

10:25 KK2 penktadienis (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Nudėti Giunterį N14
00:20 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7 (kart.)
06:55 “Simpsonai” N-7 (kart.)
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Žvėries pilvas” N-14
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “Iš Los Andželo į Vegasą”
N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bravo! 2 (kart.).
07:15 Mokslo ekspresas.
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Saros muzika. Šiuolaikinė
klasika
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
15:40 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:10 Projektas Pi.
16:35 Mokslo sriuba.
17:05 Vartotojų kontrolė
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Gabrielė PetkevičaitėBitė.
19:30 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
21:55 Muzikinė išpažintis. Prof.
Vytauto Juozapaičio kūrybos
vakaras.
23:30 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:15 Kino žvaigždžių alėja.
Pranciškus N-7 (kart.).
06:15 “Televitrina”.

06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super”
N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Viskas ore! N14
23:10 “Karalienė Izabelė” N14
00:55 Midsomerio žmogžudys-

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Liūtė – karalienė” (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”
11:00 “Įspūdingiausios atostogų
vietos”
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!”. N-7
13:00 “Upės ir žmonės” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms”
N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina Pigagaitė“.
07.55 „Gluchariovas“ N-7
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Vera. Paslėptos gelmės“
N-7
13.00 „Bitininkas“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Spąstai Pelenei“ N-7
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Spąstai Pelenei“ (2 tęs.).
N-7
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas Morsas“ N-7
00.40 „Gurovo bylos. Savivalė“
N-7
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tės VI. Kruvina akvarelė N-7

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:40 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:10 “Ekstrasensų mūšis” (k)
N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas
N-7
00:10 Išminuotojų būrys (k) N14

06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Išdykėliai kačiukai”
09:00 “Mažosios kerėtojos”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Ežiukas turi būti dygus?”.
(kart.)
11:10 “Nežiniukas mokosi” (kart.)
11:35 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
12:00 “Šunyčiai patruliai”
13:00 “Supermergaitės”
14:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai
per pusvalandį”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Meilės receptas” N-7
20:00 “Gintarinė pilis”
20:25 “Pantelejus ir baidyklė”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Heidelbergo viešbutis.
Kramer prieš Kramerį” N-7
22:55 “Auroros Tygarden detektyvai. Ką pasėsi, tą ir pjausi” N-7
(kart.)
00:45 “Meilės receptas” N-7
(kart.)

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika
2015“. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:30 Dainuoju Lietuvą.
07:45 Grizis ir lemingai
07:55 Džeronimas 3
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Skonio pasaka
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
13:20 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
13:45 Dauntono abatija 2 N-7
(kart.).
14:40 Skonio pasaka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
19:10 Pavlenskij. Žmogus ir
valdžia
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Daktaro Blanšo klinika
N-14
23:05 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. (kart.).

23:15 Istorijos detektyvai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Gintarinė pilis” (kart.)
06:55 “Pantelejus ir baidyklė”
(kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Heidelbergo viešbutis.
Kramer prieš Kramerį”
12:55 “Mano mažasis ponis”
(kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Drakonas”
20:25 “Dėdulės Marabu sparnai”.
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Svetima širdis” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Virtuvė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)

12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Transformacija” S
01:00 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7”.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Inspektorius Luisas. Virš
gėrio ir blogio“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“ 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis”

10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” (178)
(Flames of Desire N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Organų vagys N14
00:40 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai” N-7 (kart.)
06:55 “Simpsonai” N-7 (kart.)
07:55 “Namas”. N-7 (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Įkalintos po vandeniu”
N-14
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:40 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Nesutramdomas N14
22:50 Tamsos riterio sugrįžimas
(k) N-7
01:45 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 7. Jūsų pačių krau-

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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus 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 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis”

10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 “Paveldėtoja 2” N-7.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pagirios Las Vegase N14
00:45 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” N-7 (kart.)
07:55 “Prieš srovę”. N-7 (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Pasiutę šunys” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Pasiutę šunys”
N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14

07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Sapnų gaudyklė N14
23:40 Nesutramdomas (k) N14
01:20 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Bekas 7. Plonas ledas N14

2019 02 19
jas N14
23:05 “Karalienė Izabelė” N14
00:35 Midsomerio žmogžudystės
VI. Sakmė apie du kaimelius N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika
2015“. (kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Skonio pasaka
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. (kart.).
14:10 Pavlenskij. Žmogus ir
valdžia
15:10 Skonio pasaka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
19:00 ARTi. Veidai.
19:20 Katakombų sutartis.
Slaptasis Vatikano II susirinkimo
testamentas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Antradienio detektyvas.
Komisaras ir jūra N-14
23:00 Dainuoju Lietuvą (kart.).
23:15 Misija – Pasaulio Lietuva.
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.

06:30 “Drakonas” (kart.)
06:55 “Dėdulės Marabu sparnai”.
(kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:30 “Svajonių ūkis” (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:00 “Svetima širdis” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Tobikas ir kaladėlė”
20:10 “Bremeno muzikantai”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Svetima širdis 2” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7 (kart.)
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”

17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Mango 20”.
21:35 “Naša Raša” N-14
22:00 TIESIOGIAI UEFA
čempionų lygos rungtynės.
“Olympique Lyonnais” – “FC
Barcelona”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai” N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Inspektorius Luisas.
Virš gėrio ir blogio“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 „Prokuroras“ N-7
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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23:05 “Karalienė Izabelė” N14
00:35 Midsomerio žmogžudystės
VI. Plėšrieji paukščiai N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Švęskime laisvę.
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ ir grupė „Žalvarinis“.
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Pradėk nuo savęs.
08:45 Skonio pasaka
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Siekiant neįmanomo.
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:25 Katakombų sutartis.
Slaptasis Vatikano II susirinkimo
testamentas
15:10 Skonio pasaka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Biomimikrija. Gamtos
įkvėpti chemijos atradimai
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Rėjus N-14
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Mikė Pūkuotukas”. (kart.)

06:55 “Žirafa ir akiniai” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Valentino dienos pasimatymas” N-7 (kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Mikė Pūkuotukas”
20:15 “Senojo jūreivio pasakojimai”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Mano mielas Valentinas”
N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7

16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14
22:00 TIESIOGIAI UEFA čempionų lygos rungtynės. “FC
Schalke 04” – “Manchester City
FC”.
00:00 “Daktaras Hausas” N-14
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai” N-7
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2019 02 21
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus 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 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Babilonas Berlynas N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis”
10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Nuo... Iki... (k).

11:25 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “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 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pagrobtieji N14
00:20 “Juodasis sąrašas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” N-7 (kart.)
07:55 “Gero vakaro šou”. N-7
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:55 “TV3 orai”.
22:00 “Universalus karys. Kita
karta” N-14
23:55 “Skubi pagalba” N-14
00:55 “Vaiduoklių ieškotojai” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7

08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7
09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 Info diena.
18:35 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Mirties apsuptyje 2 N14
22:50 Sapnų gaudyklė (k) N14
01:20 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja” (k)
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė.
Mirtys Je saloje N14
23:05 “Karalienė Izabelė” N14
00:50 Midsomerio žmogžudystės
VII. Žaliasis žmogus 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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
2 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 Ponių rojus 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 Kuždesių sala N-14
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 N-7 (kart.).
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Monikai reikia meilės” N-7
09:40 “Namai, kur širdis”

10:25 KK2 (k). N-7.
10:55 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”
14:55 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Žalioji širšė N-7
23:25 Ekstremali riba N14
01:10 Ryklių užtvanka N14
06:10 “Televitrina”. Lietuva. 12 s.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” N-7(kart.)
07:55 “Farai”. N-7 (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” 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”.
19:25 “TV3 orai”.
19:30 “Bembis”.
21:00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato atrankos rungtynės.
Nyderlandai – Lietuva.
22:55 “Naktinis pasimatymas”
N-7
00:45 “Universalus karys. Kita
karta” N-14
07:15 “Vaikai šėlsta”
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
(k) N-7

09:40 “Įteisintas faras” (k) N-7
10:45 “Gelbėtojai - 112” (k) N-7
11:45 “Mentalistas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:40 “Stoties policija” N-7
14:40 “Sudužusių žibintų gatvės”
N-7
15:45 “Įteisintas faras” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 NKL čempionatas.
Palangos “Kuršiai” - Vilniaus
“Perlas”.
20:00 “Amerikietiškos imtynės”
N-7
22:00 Ekstremalus greitis N14
23:40 Mirties apsuptyje 2 (k) N14
01:25 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
06:55 “Marija Vern” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:40 “Ogis ir tarakonai”
13:05 “Drakonų kova. Super” N-7
13:35 “Tinginių miestelis”
14:05 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
14:30 “Pasisvėrę ir laimingi”
15:30 “Amžina meilė” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:10 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
20:05 “Marija Vern” N-7
21:00 “Vidurnakčio saulė” N14
23:15 Paskutinis samurajus N14
02:00 Midsomerio žmogžudystės
VII. Prastos naujienos N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika
2015“. (kart.).
07:20 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Į sveikatą!
08:45 Skonio pasaka
09:15 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Gabrielė PetkevičaitėBitė. (kart.).
10:00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019.
10:40 Sesuo Nijolė. (kart.).
11:35 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Prisiminkime.
13:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
13:50 Biomimikrija. Gamtos
įkvėpti chemijos atradimai (kart.).
14:40 Skonio pasaka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Vaizdo klipų konkurso
„KlipVid 2019“ apdovanojimai.
19:15 Magritte. Vyras su skrybėle
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Aš esu Katia Golubeva.
22:35 Anapus čia ir dabar.
23:20 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2019. Stasys

Eidrigevičius ir knygos menas.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Fedorino liūdesys”. (kart.)
06:40 “Pirmasis smuikas”. (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Gardu Gardu”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Laiko kapsulė”
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Varlė keliauninkė”
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Išsipildęs noras” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Džo Breivenas” N-14
22:50 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Mentalistas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai”.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai”.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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himnas.
06:05 Roko festivalis „Lituanika
2015“. (kart.).
07:00 Projektas Pi. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Džeronimas 3
08:20 Skonio pasaka
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
13:55 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:25 Magritte. Vyras su skrybėle
(kart.).
15:10 Skonio pasaka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019. Akcijos „Metų
knygos rinkimai“ apdovanojimai.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Šalti apkabinimai N-14
23:35 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019. Knygos „Karalių
kuria aplinka. Operos artistas
Vaclovas Daunoras“ pristatymas.
00:20 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Varlė keliauninkė” (kart.)
07:05 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-

kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.)
08:35 “Topmodeliai” (kart.) N-7
09:35 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.) N-7
11:05 “Išsipildęs noras” N-7
(kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Supermergaitės” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” N-7
14:55 “Pamilti vėl” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
17:00 “Topmodeliai” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
20:00 “Kaip asiliukas laimės
ieškojo”
20:10 “Ežiukas rūke”.
20:25 “Didžiausias draugas”.
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Medaus mėnuo su
mama” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.)
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “Elementaru” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras”
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Elementaru” N-7

16:55 “Kulinarijos meistras”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:55 “Orai”.
22:00 Eurolygos rungtynės.
“Kauno “Žalgiris” – Podgoricos
“Buducnost”.
00:00 “Džo Breivenas” N-14
(kart.)
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Čempionai.
07.30 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Dvynukės
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Japonijos gamtos kalendorius
12:55 Užburianti Indonezija.
Senoviniai Papua pasauliai
13:50 Džesika Flečer 6 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 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė atranka. Finalas.
24:00 Benis ir Džiun N-14
06:30 “Tomas ir Džeris” (k)
06:55 “Žvėrelių būrys”
07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:45 “Neramūs ir triukšmingi”
08:10 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:10 Peliuko Gambos nuotykiai
11:10 Stebuklingos letenos
13:05 Geras vyrukas N-7
15:00 Mergina iš Džersio N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:30 Bus visko.

18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Kung Fu Panda 2
21:15 Paskutinis jaunikio išbandymas N-7
23:30 Kietuolis Rodas N14
01:10 Žalioji širšė (k) N-7
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 “Būk sveikas!”.
11:00 “Nimės sala” N-7
12:55 “Sugrįžimas į Nimės salą”
N-7
14:40 “Simpsonai” N-7
15:10 “Havajai 5.0” N-7
16:15 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”. N-7
21:00 “Šventa vieta” N-14
23:10 “Tai reiškia karą” N-14
01:05 “Naktinis pasimatymas” N-7
06:15 “Vaikai šėlsta” (k)
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7

11:05 “Būk ekstremalas” N-7
11:40 “Spec. būrys. Išlieka stipriausi” N-7
12:50 “Gordono, Džino ir Fredo
kulinarinės kelionės” N-7
13:50 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:10 “Vanity Fair. Visiškai slaptai”
N-7
17:10 “Kas žudikas?” N-7
18:25 “Lemtingi skambučiai” N-7
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Spąstai N14
00:05 Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė N14
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Komisarė Helena Dorn.
Netikra liudininkė N14
22:55 Forestas Gampas N-7
01:35 Paskutinis samurajus (k)
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Muzikinė išpažintis. (kart.).
07:40 Misija: Vilnija.
08:05 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina geriau!
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(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Giedrius Kuprevičius.
Baletas „Čiurlionis“.
13:30 Vorų ratilinis.
14:00 Bravo! 2
15:15 Mokslo ekspresas.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva.
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia.
19:15 Vilniečiai. Augis Gucas.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Įsibrovėlė N-7
22:40 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019. Susitikimas su vaikų
knygų iliustruotojais.
23:25 Vaizdo klipų konkurso
„KlipVid 2019“ apdovanojimai.
(kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Išdykėliai kačiukai”
09:00 “Mažosios kerėtojos”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Kaip asiliukas laimės ieškojo” (kart.)
11:10 “Ežiukas rūke”. (kart.)
11:25 “Didžiausias draugas”.
(kart.)

11:35 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
12:00 “Šunyčiai patruliai”
13:00 “Supermergaitės”
14:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Kulinarinis detektyvas”.
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai
per pusvalandį”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Meilė vynuogyne” N-7
20:00 “Aš laukiu tavęs, bangini”
20:10 “Medžiotojas ir jo sūnus”.
20:25 “Noriu badytis!”.
20:35 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Sendaikčių išpardavimų
paslaptis. Pandoros skrynios
žmogžudystės” N-7
22:50 “Medaus mėnuo su mama”
N-7 (kart.)
00:30 “Meilė vynuogyne” N-7
(kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Upės ir žmonės” (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 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Upės ir žmonės” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7

18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” N-7
21:00 “Žinios”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Iksmenai. Pradžia. Ernis”
N-14
00:10 “Vieno žmogaus armija”
N-14

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana BilevičiūtėNarutavičienė ”.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Adomo obuolys. N-7.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
13.00 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. Tel
Avivas”. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana PavalkytėGriniuvienė”.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ (82 tęs.; 83).
N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).
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Dainius Žiogelis - socialdemokratas,
Sąrašo Nr. 4 išmokęs vaikus uždirbti pinigus
44-erių Dainius Žiogelis - grynas kaimo vaikas. LSDP kandidatas į Anykščių rajono merus,
Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas D.Žiogelis užaugo vienkiemyje,
netoli Antrųjų Kurklių, baigė Kurklių vidurinę mokyklą.
Kaimo šokiuose pirmą kartą sutiktą Vaidą iš Šlavėnų po vestuvių parsivedė į tėvų namus, kuriuose vienu metu prie stalo sėsdavo keturios šeimos kartos.

ir Matas. Ilgus metus po vienu stogu tilpo dvi šeimininkės - vyresnioji ir jaunesnioji Žiogelienės. O
senelis Jonas sulaukė savo anūko
vaikų.
Prieš penkerius metus jaunesnieji Žiogeliai persikraustė į naują
namą. ,,Pirkome žemę su sodyba.
Iš vienuolikos nusipirktų pastatų
- dešimt nugriovėme, liko tik šulinys. Penkerius metus statėme naują
namą. Jauniausioji dukra Paulina
gimė jau Desiukiškiuose“, - aiškino D.Žiogelis. Naujieji šeimos namai - šalia kelio Ukmergė - Utena,
toje pačioje Kurklių seniūnijoje, o
iki tėviškės namo tiesiai - vos penki kilometrai.
Politikas kalbėjo, kad renkantis
naująją gyvenamąją vietą jam labai
svarbus buvo kelias, privažiavimas
prie namų. ,,Tėvų namai teoriškai
yra Antruosiuose Kurkliuose, bet
praktiškai - tai vienkiemis už pusantro kilometro nuo gyvenvietės.
Tas pusantro kilometro žiemomis
dažnai tapdavo neišvažiuojami,
kartais ir po kelias dienas, tad ieškojom rimtai prižiūrimo kelio“, aiškino rajono tarybos narys.
Vaikai žino, kaip atsiranda
pinigai

Vaida ir Dainius Žiogeliai su savo atžalomis Karolina, Matu ir Paulina. 2016 - ieji: jaunėlės Paulinos krikštynos.
Profesiją rinkosi
pragmatiškai
Dainius vidurinę mokyklą baigė
1992-aisiais. Jo brandos atestate
buvo vieni penketai. Kadangi kažkurio dalyko kažkuriame trimestre
buvo ketvertas, D.Žiogelis buvo
apdovanotas ne aukso, o sidabro
medaliu. Jis prisiminė, kad Kurkliuose nedažnai abiturientams
buvo dalijami medaliai, todėl pats
net nežinojęs, kad penketukininkai pretenduoja į tokius įvertinimus. ,,Kaip atminimas, man medalis svarbus ir brangus, bet įtariu
- jame sidabro nėra. Prieš kelerius
metus vagys įlindo į namus, aišku, rinkosi brangesnius daiktus, o
medalį, kuris didelis kaip blynas –
paliko“, - juokėsi D.Žiogelis.
D.Žiogelis augo šalia Vasario
16-osios Akto signataro, Lietuvos
socialdemokratų patriarcho tėviškės - Užunvėžių. Kurklių vidurinėje mokykloje apie 90-uosius
pradėjo dirbti buvęs Užunvėžio
mokyklos direktorius Jonas Kutka. Politikas gerai neprisimena,
net ką J.Kutka dėstė, gal kokius
darbus, bet šis mokytojas su mokiniais daug kalbėjo apie kraštiečio S.Kairio nuveiktus dalykus.
,,Sąjūdžio metais, Nepriklausomybės pradžioje, visi domėjomės
Lietuvos ir savo apylinkių istorija. Svarsčiau, ar nevertėtų rinktis
ir istorijos studijų. Manau, kad
būčiau įstojęs ten, kur tik būčiau
panorėjęs, bet pažiūrėjau pragmatiškai: rinkausi profesiją, iš kurios
galėčiau valgyti duoną“, - kodėl
stojo į Lietuvos veterinarijos akademiją, aiškino D.Žiogelis.
Į šokius atvažiavo Šlavėnų
merginos...
Dainiaus bendraamžė Vaida augo
Šlavėnuose, vidurinę mokyklą bai-

gė Anykščiuose. Pora susipažino
1994-aisiais, Antrųjų Kurklių šokiuose. Istorija kaip apie pokarį...
Šokiai Antruosiuose Kurkliuose?
,,Nesijuokit. Dešimtame dešimtmetyje būdavo pilna salė šokėjų. Vieną
vakarą pas mus atvažiavo kelios
merginos iš Šlavėnų. Gal dviračiais
atmynė...“ - aiškino politikas. Dainius turėjo motociklą ,,Voschod“,
pirmąjį pažinties vakarą Vaida ant
jo nesėdo, tačiau vėliau yra važiavusi, nors paprastai, kai iš anksto
buvo planuojamas pasivėžinimas
su mergina, tėvas negailėdavo sūnui savojo ,,Žiguliuko“.
Tęsdamas transporto priemonių
vardijimą, D.Žiogelis sakė, jog kartą, žiemą, iš savo Antrųjų Kurklių
pas būsimą žmoną važiavo arklio
traukiamomis rogėmis. ,,Ar nebijojoje, kad šokiruosite merginą?“
- paklausėme Anykščių rajono tarybos nario. ,,Kodėl? Ji juk taip pat
kaimo vaikas. Beje, tą kartą, prieš
važiuodamas pas ją, aš Šlavėnuose
dar ir ūkininką aplankiau, karvei
vaistų suleidau“, - didelės egzotikos neįžvelgė D.Žiogelis.

D.Žiogelis.
Senelis, mamos tėtis, Bronislavai ir Henrikui išėjus į darbą, likdavo prižiūrėti Dainiaus. Seneliai
dažnai prižiūri anūkus, tačiau Dainiaus santykis su seneliu Jonu buvęs ypatingas. Senelis buvęs kurčnebylys. Tais laikais nedaug kas
mokėjo tikrąją gestų kalbą, nedaug
kas jos mokėsi... Bet Dainius su
seneliu Jonu patys buvo susikūrę
savo kalbą. ,,Dažnai tėvams paaiškindavau, ką senelis jiems bando
pasakyti... Aišku, bendraujant su
seneliu buvo visokių kuriozų: lyg
ir supratau, kad senelis negirdi, bet
atsimenu, kaip kur nors užlindęs
bandydavau jį prisišaukti. Atsimenu, jog tyčia pasislėpdavau, o
senelis vargdavo manęs ieškodamas“, - pasakojo D.Žiogelis.
Vienkiemyje šalia Antrųjų Kurklių gimė vyresnieji Dainiaus ir
Vaidos Žiogelių vaikai - Karolina

Karolina Žiogelytė studijuoja
veterinariją, Matas - mechanikos
inžinieriją. Abu jie mokosi Kaune.
Pasak D.Žiogelio, Karolina, gal
būdama kokia penktokė, pareiškė,
kad ji, kaip ir tėtis, bus veterinarė,
ir savo žodžio laikėsi: po abitūros
egzaminų universitetui teikdama
dokumentus veterinariją nurodė
kaip pirmąjį pasirinkimą.
Abu vyresnieji vaikai per darbymetį talkininkauja šeimos ūkyje. Matas vairuoti traktorių pradėjo tuoj pat, kai išsilaikė teises, nuo
15-os ar 16-os metų. ,,Kai burzgia
traktorius - galva ilsisi... O jei
rimtai, tai visi suvokiame, kad iš
šeimos ūkio gauname didelę dalį
savo pajamų. Vaikai - jau nebe
vaikai, jau seniai suvokia, kad norėdami geriau gyventi, turėti pinigų - privalome dirbti“, - aiškino
politikas.
Šalia naujosios sodybos Desiukiškių kaime Žiogeliai pasistatė
ąžuolinę Šventos Agotos su duonos kepalu skulptūrą. Tai viešin-

tiškio Prano Petronio kūrinys.
Tarp vyresniosios ir mažosios
Žiogelių dukterų - aštuoniolikos
metų skirtumas. Mažoji nuolat
laukia iš mokslų grįžtančių sesers
ir brolio. ,,Paulina visai kitoks vaikas nei Karolina ir Matas. Kitos
kartos vaikas, kitas temperamentas, kiti įpročiai, kiti pomėgiai.
Dabar jau darželyje vaikai įvaldo
technologijas“, - apie vaikų kartas
aiškino anykštėnas.
Įstojo dar į Vytauto Pupeikio
partiją
Gyvenimas šalia Lietuvos
socialdemokratų
patriarcho
S.Kairio tėviškės teoriškai galėjo
D.Žiogeliui būti stimulu, įkvėpimu tapti socialdemokratu. Tačiau,
pasak Dainiaus, sovietmečiu, jo
vaikystės metais, S.Kairio atminimas buvo ištrintas. Tiesa, Užunvėžių gyventojai vietinę parduotuvę
vadino ,,Kairio mokykla“. 1969iaisiais Užunevėžio aštuonmetė
mokykla išleido paskutinę aštuntokų laidą, vėliau kaime neliko net
ir pradinės , o mokyklos pastate
buvo įrengta parduotuvė. Tačiau
vietiniai senu įpratimu pastatą
vadino Kairio mokykla, nekreipdami dėmesio į pasikeitusią statinio paskirtį. ,,Aš turiu ir tėvus, ir
vaikus. Ir tėvams, ir vaikams reikia žmonių ir valstybės paramos.
Taigi tiesiog privalau būti socialdemokratas“, - apie politinio kelio
pasirinkimą švelniai šaržuodamas
kalbėjo D.Žiogelis.
Stoti į partiją jį, tuomet dar
visai jauną Kurklių seniūno pavaduotoją, 2000-aisiais įkalbėjo
amžiną atilsį Vytautas Pupeikis.
Būdamas 25-erių D.Žiogelis tapo
LSDP nariu, ši partija tuomet dar
nebuvo susijungusi su LDDP. Taigi, D.Žiogelis, kaip sakoma, yra
,,iš senųjų socdemų“. Po partijų
jungtuvių D.Žiogelis ilgokai nebuvo tarp LSDP skyriaus lyderių.
2011-aisiais jis išrinktas LSDP
Anykščių skyriaus pirmininko
pavaduotoju, 2015-iaisiais - skyriaus pirmininku. Socialdemokratų skyriaus pirmininko kaita
2015-aisiais vyko taikiai: buvęs
vietos socdemų lyderis Donatas
Krikštaponis liko D.Žiogelio pavaduotoju.

Su seneliu turėjo autonominę
kalbą
D.Žiogelis - vienturtis, jo tėvai Bronislava ir Henrikas - iki dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio dirbo Anykščiuose. Tėtis buvo
vairuotojas, mama karjeros viršūnę pasiekė kaip prekių žinovė.
Vėliau Žiogeliai pradėjo ūkininkauti. Pasak Dainiaus, net ne tėvai,
o senelis buvo šeimos ūkio pradininkas.
,,Senelis atgavo nacionalizuotus
pusantro hektaro. Tai buvo ūkio
pradžia. Dabar bendrai su tėvais
dirbame apie 70 ha. Kurklių seniūnijoje ūkininkauja trys Žiogeliai: 73-ejų Henrikas, 44-erių
Dainius ir 19-os Matas“, - kalbėjo

Nevėžos kaimų bendruomenių nariai po poilsiavietės Antrųjų Kurklių kaime atidarymo. Vaida Žiogelienė - šios bendruomenės pirmininkė.
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Istorinėms asmenybėms antkapių
statyti nebereikia
Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse ,,Anykšta” kalbino Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros dėstytoją, lektorių dr.Norbertą Černiauską.
Anykščių rajone gimęs ir augęs mokslininkas savo kasdieniniame darbe nemažai dėmėsio skiria
tyrinėdamas iš Kurklių krašto kilusio Vasario 16-osios signataro Stepono Kairio gyvenimo detales,
praėjusiais metais jis buvo vienas iš iniciatorių Anykščiuose surengti net dvi konferencijas, kuriose
atskleista įdomių šios asmenybės gyvenimo vingių.
Pasak dr.N.Černiausko, nors apie signatarą S.Kairį gan daug kalbama kaip apie anų laikų politiką, jis ne mažiau įdomus ir kaip inžinierius, be to, jis šiandien galėtų būti pavyzdžiu Lietuvoje
susiskaldžiusioms socialdemokratinėms jėgoms.
jau apleisto pastato, ateitį?
- Šiuo metu svarbu, kad pastatas
toliau negriūtų. Paskubomis mesti pinigus ir pastatą renovuoti be
labai aiškios idėjos, manau, būtų
klaida. Lietuvos provincijoje jau
pilna pastatų, į kuriuos buvo prikišta pinigų, kad tik juos įsisavinti,
bet jų funkcionalumas ir našumas
taip ir liko ,,popierinis”. Buvusioje
mokykloje svarbu palaikyti minimalią tvarką, o kas galėtų ten būti
ateityje - ne tiek svarbu. Svarbu,
kad būsimasis savininkas turėtų
vaizduotę ir išlaikytų esamo pastato architektūrinę formą, kuri kartu
su to kaimo bažnyčia, sakyčiau,
sudaro gana įdomų ir unikalų mažą
modernistinį tarpukario architektūros kompleksą.
- Šiandieniame Lietuvos politiniame gyvenime matome, kad
socialdemokratinėms
jėgoms
trūksta vienybės? Ar kažkas panašaus vyko ir S.Kairio laikais?

Vasario 16- osios Akto signataras Steponas Kairys (tikroji pavardė Tumasonis) gimė 1879 m. Užunvėžiuose, mirė 1964 m.
Brukline.
- Kaip manote, ar Anykščiuose reikėtų pastatyti paminklą
Vasario 16-osios signatarui Steponui Kairiui? Galbūt net matote tam tinkamą vietą?
- Tikriausiai, kad Steponas Kairys kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu, Konstantinu Sirvydu, Antanu
Baranausku ir Baliu Karazija
sudaro reikšmingiausių istorinių
anykštėnų grupę. Tad natūralu,
kad jų atminimas turėtų sietis su
vietos bendruomenės atmintimi,
tradicijomis ir pasididžiavimu.
Ar reikia Kairiui paminklo? Jei
galvojame apie paminklą klasikine prasme, apie ant aukšto postamento stovintį žmogų - tikrai ne.
Tai jau tam tikra praeitis. XXI-e

amžiuje asmenis reikia įamžinti
pasitelkiant ir permąstant šiam
laikui aktualias konkrečios asmenybės puoselėtas idėjas. Gal
Steponui Kairiui tiktų koks naujai
Anykščiuose suformuotas solidarumo rožynas, gal Šventosios kairiojo kranto tako atkarpa gali tapti
Kairio kranto taku, o gal miesto
didesniuose fasaduose gali atsirasti integruota jo sentencija ,,Tau,
Lietuva, kad būtum laisva ir demokratinė...”... Svarbu istorinėms
asmenybėms nebestatyti antkapių,
o šiuolaikiškai prisiminti įvairius
jų darbus ir idėjas.
- Kokią matote buvusios Užunvėžių mokyklos, kurios įkūrėjas
yra signataras S.Kairys, dabar

Steponas Kairys už savo pinigus pastatė mokyklą gimtuosiuose
Užunvėžiuose.

- Anuomet, dar iki 1918-ųjų,
skaidytasi dėl demokratinių ir
tautinių klausimų. Lietuvos, plačiąja prasme, lenkai ir žydai kūrė
savąsias kairiąsias jėgas tautiniu
pagrindu, o vakarietišką demokratinę liniją atmetę įvairių tautybių socialdemokratai nudreifavo į
bolševikinę Rusijos pusę. Likusi
Lietuvos socialdemokratija kartu su Steponu Kairiu buvo gana
vieninga ir matoma, nors ir ne itin
įtakinga jėga (anuometiniuose, jau
po Nepriklausomybės paskelbimo
išrinktuose seimuose ji vidutiniškai gaudavo apie 10 proc. visų
vietų). Šiuo metu skaidymasis
vyksta ne dėl kažkokių politinių
vertybių, bet dėl politinės galios

Istorikas dr.Norbertas Černiauskas sako, kad signatarui Steponui Kairiui paminklo statyti nereikia, o būtina paieškoti kitokių
jo atminimo įamžinimo formų.
ir požiūrio į sovietmetį. Net ir
paskutinio Kairiui skirto renginio
Anykščiuose metu ten atvykusius
garsius socialdemokratus buvo
galima išskirti į dvi aiškias stovyklas - vieni, pradėdami kalbas,
pirmiausia paminėjo Steponą Kairį, o antri - Algirdą Brazauską. Šis
pasirinkimas daug ką parodo. A.
Brazauskas buvo svarbus ir savitas Lietuvos politikas, bet, skirtingai nuo Kairio, jis niekada nebuvo
socialdemokratas. Tikriausiai taip
pat yra ir su jo pasekėjais.
- Ko mes dar nežinome apie
Steponą Kairį?
- Manau, kad daug apie jį kalbama kaip apie signatarą - politiką,
bet ne inžinierių - šalies moderni-

zatorių. 4-o dešimtmečio. jo teoriniai ir praktiniai Lietuvos miestų
modernizavimo darbai (vandentiekis, kanalizacija, miestų planavimas ir higiena) dar mažai žinomi. Mažai kalbama apie Stepono
Kairio šeimos pastangas nacių
okupacijos metais nuo pražūties
gelbėti Lietuvos žydus.
- Kokios Stepono Kairio asmeninės savybės Jums labiausiai
imponuoja?
- Tikriausiai bendražmogiškos
vertybės, kurios tinka bei yra reikalingos ir kiekvienam šiandienos
žmogui - principingumas, nuoseklumas ir demokratiškumas.
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Į Jokūbavos šeimyną pakliuvę vaikai
jos įkūrėjams tampa savi

Simona ir Nerijus Tubiai kartais pagalvoja, kaip būtų gerai turėti darbą nuo 8 iki 17 valandos, o užvėrus ofiso duris grįžti į namus, kuriuose lauktų „maži“ buities darbai – tokie, kokie įprasti
daugeliui šeimų.
Tačiau šios poros gyvenimas kitoks – nors augina du savo biologinius vaikus Ievą ir Ąžuolą, šiuo metu jie dar globoja ir 9 likimo nuskriaustus vaikus. Jokūbavos šeimyna – vienintelė tokia
Anykščių rajone.

Šventės Jokūbavos šeimynoje visada linksmos ir spalvingos...
„Paveldėtas“ turtas – vaikai
S. Tubienė gimė ir užaugo Druskininkuose, o išvykusi studijuoti
į Vilnių sutiko ir savo būsimąjį
vyrą. Abu jie baigė pedagogikos
mokslus. „Po studijų Nerijus prikalbino atvykti į Anykščius. Čia
susituokėme ir pradėjome bendrą
gyvenimą. Tiesa, teko padirbėti ir
užsienyje, bet būdami ten ir skaičiuodami kiekvieną dieną, kada
grįšime į namus, supratome, kad
emigranto duona – ne mums. Grįžome į Anykščius visam laikui ir
nuo tada jau ir aš drąsiai galiu būti
vadinama anykštėne“, – kalbėjo
S. Tubienė.
N. Tubis būrį vaikų gavo „kaip
mamos palikimą“. 2011 m. Jokūbavos vaikų šeimynos įkūrėjai
Nijolei Tubienei išėjus į pensiją,
jos pradėtus darbus ėmėsi tęsti
jaunieji Tubiai.
„Nerijaus mama vis pakalbėdavo, kad šeimyną norėtų „perduoti“ mums, tačiau mes vis atsisakinėjome – mūsų Ieva tada dar buvo
visai mažutė. Kai tikrai supratome, kad Nerijaus mama išeina į
pensiją, išsigandome – nejaugi šie
vaikai dabar bus išvežti į vaikų
namus... Taip ir tapome šeimynos
tėvais“, – pasakojo S. Tubienė.
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojos diplomą

turinti Simona sakė, kad nebuvo
baisu užsikrauti tokią didelę atsakomybę: „Kaip ir visos mergaitės, buvau mama savo lėlėms ir
žinojau, kad užaugusi savo darbą
siesiu su vaikais... Dabar man jau
nebekyla klausimas – sunku ar
lengva – tik galvoju, kaip aš be
šių vaikų gyvenčiau...“
N. Tubis pasidalija savo patirtimi auginat būrį vaikų: „Klausiat,
ar galima pamilti svetimą vaiką...
Vienas berniukas sulaukė pilnametystės, turėjo palikti mūsų šeimyną... Grįžau jį nuvežęs į miestą, o ašaros kaupiasi, stengiuosi
negalvot apie tai, bet neišeina...“
Būdai aplaužyti „spygliukus“
Sunkiausia, pasak S. ir N. Tubių,
yra „dirbti“ su biologiniais vaikų tėvais. „Būna, kad atvažiuoja
žmonės, neturintys jokių socialinių
įgūdžių, o tokiems dažnai iškalba
liejasi per kraštus, jie pradeda mokyti, kaip auginti, auklėti jų vaikus... Žinoma, kad nelengva, reikia
rasti būdų, kaip su tokiais žmonėmis susikalbėti... Tačiau, bet kokiu
atveju, turėti tiek daug vaikų yra
didžiulė laimė ir džiaugsmas.
Dažniausiai naujai atvežti vaikai
būna su „spygliukais“, todėl jiems
ypač reikia meilės, šilumos, apsikabinimų. O kai pasijaučia saugūs,

Išklausau, išgirstu ir darome kartu

Išklausau,
išgirstu ir
darome kartu

tie „spygliukai“ greitai nukrenta“,
– pasakojo pašnekovai.
Vaikai į Jokūbavos šeimyną atvyksta su visokiausiomis istorijomis. „Smurtas šeimoje, alkoholis,
taip pat ir tėvų socialinių įgūdžių
stoka... Tokiems vaikams pirmiausia suteikiama psichologinė pagalba. Su jais kalbamės apie tai, kodėl
jie pas mus atvyko, kaip mes toliau
kartu gyvensime. Vėliau jau prasideda buitiniai dalykai: kai kam pirma pažintis su dušu, vonia ar dantų
šepetėliu ir pan.“, – apie savo kasdienybę pasakojo S. Tubienė.
Šiuo metu Jokūbavos šeimynoje
auga 9 vaikai nuo 2 iki 17 metų.
Vieni čia praleidžia kelias dienas,
kiti – kol išeina gyventi savarankiškai. „Šių namų durys mūsų vaikams visada yra atviros - savaitgaliais ar per šventes mus aplanko
pilnamečiai šeimynos vaikai. Suaugusių vaikų jau turime 10“, –
kalbėjo N. Tubis.
Vaikų globa nėra verslas
Kai pastaruoju metu Lietuvoje
vos ne kasdien girdime istorijas,
kaip iš šeimų paimami vaikai, kurie
ir gali būti apgyvendinami tokiose
šeimynose, kaip Jokūbavos, kyla
klausimas, kaip visuomenė žiūri į
šeimynų steigėjus? „Iš tikrųjų po
tokių istorijų mes jaučiamės taip,
lyg važiuotumėm amerikietiškais
kalneliais – tai aukštyn, tai – žemyn.
Nuo džiaugsmo ir sveikinimo, kokie „jūs esate šaunuoliai, kokį gerą
darbą darote priimdami į šeimyną
vaikus, iki svarstymų (ypač po kauniečių Kručinskų atvejo), kad „štai,
jie sėdi ir laukia, kol kokį vaiką paims iš šeimos ir jiems atveš, kokį
pelningą „verslą prasuks“. Galiu
pasakyti labai paprastai – nevykęs
tas vaikų „verslas“, joks ekonomistas nepatartų taip verslauti... Ne tik
kad nepralobsite, bet dar ir prarasite
viską, ką turite... Rizikuoji viskuo –
savo sveikata, šeima, turtu, socialiniais ryšiais...“ Tačiau nei Simona,
nei Nerijus nesiskundžia – daro tai,
kas, jų nuomone, yra prasminga.
Šioje šeimynoje prieš beveik trejetą metų lankėsi ir šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri palaiko
iniciatyvą, jog vaikai, praradę tėvų
globą, augtų ne vaikų namuose, o
būtent tokiose šeimynose.
Beje, visi S. ir N. Tubių šeimynoje augantys vaikai dalijasi buities

darbais – ir maistą gaminti mokosi,
ir namus tvarko, vasarą ir lauke darbų atsiranda.
Pradėti nuo paprastų dalykų
S. ir N. Tubių dienos suplanuotos minučių tikslumu – kai šeimoje
tiek vaikų, tai ir reikalų atsiranda.
Tačiau jie abu save mato ne tik kaip
gausios šeimynos tėvus, bet mano,
kad ir rajono politiniame gyvenime
jų turima patirtis pasitarnautų.
Pora – Socialdemokratų partijos
nariai, kandidatuojantys į rajono
Tarybą. S. Tubienė Socialdemokratų partijos kandidatų sąraše į rajono
Tarybą įrašyta 4-uoju numeriu, o N.
Tubis – 11-as. Paklausti, kodėl pasirinko būtent šią partiją, juk jauniems
žmonėms galbūt artimesnės liberaliosios jėgos, pašnekovai kalbėjo:
„Mums būtent ir imponavo, kad
Socialdemokratų partija – seniausia
partija Lietuvoje, turinti labai gilias
tradicijas. Pats socialdemokratų
pavadinimas („socialis“ lot. „draugiškas, visuomeniškas“) neša žinią,
kad ši partija ir yra arčiau visuomenės, arčiau žmogaus – nerūšiuojant
visuomenės, kaip dabar ryšku, į elitą ir visuomenės pakraščius.
Pats mūsų darbo pobūdis globojant vaikus neišvengiamai priartina prie tos visuomenės, kuri

ir reikalauja ypatingo, pilietiško
dėmesio. Apskritai šiandien ypač
stokojama pilietiškumo. O pilietiškumas, vieningumas reikalingas
visur – tarp piliečių, tarp partijų,
tarp įvairių valdžios segmentų.
Anykščių socialdemokratų partija
ir jos vadovas D. Žiogelis būtent
šias vertybes ir puoselėja, teigia
jas ir iškelia be itin skambių ir iškilių frazių, be daugžodžiavimo.
Padėti žmogui – štai kas yra svarbiausia“.
Paklausti, kokias esmines problemas imtųsi spręsti tapę Tarybos nariais, S. ir N. Tubiai sakė:
„Pirmiausia reikia imtis tų problemų, kurias vietos valdžia ir gali
išspręsti. Aišku, mums labiausiai
pažįstami su vaikais, švietimu susiję klausimai. Pavyzdžiui, visiems
savo vaikams mes stengiamės suteikti galimybę lankyti būrelius. Iš
jų vaikus dažniausiai pasiimame
patys savo transportu, nes mums
iki miesto – 4 kilometrai. Mes turime galimybę vaikus vežioti, o kiek
yra šeimų, kurios tokios galimybės
neturi? Todėl pavėžėjimo klausimas, manome, labai aktualus. Tad
ir pradėkime nuo mažų, paprastų
dalykų... Kartais mes koncentruojamės į labai globalius klausimus,
tačiau pradėkime nuo mūsų kiekvieno kasdienybės gerinimo“.

Yra laikas darbams, yra laikas ir pramogoms. Simona ir Nerijus Tubiai vaikams stengiasi parodyti ne tik gražiausias Lietuvos
vietas, bet randa laiko nuvykti ir į kaimynines šalis.

Mano tikslas - maksimaliai panaudoti savivaldos galimybes pažangiai rajono raidai užtikrinti ir įgyvendinti svarbiausius gyventojų lūkesčius. Man svarbiausia - žmonių ir jiems tarnaujančių institucijų
– mero, savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų glaudus bendradarbiavimas. Dėmesys žmogui,
problemų išgirdimas, efektyvūs sprendimai ir pažangios iniciatyvos – tai mano įsipareigojimas Jums.
Vienas svarbiausių mūsų iššūkių ateičiai – rajono ekonominė plėtra. Anykščių kraštas yra unikalus
gamta ir kultūriniu paveldu, bet gyventojams reikia tvirto ekonominio pagrindo. Mums reikia veržlių,
iniciatyvių ir kūrybingų žmonių, o juos pastebėti ir, svarbiausia, jų neprarasti – tai mano, vietos savivaldos ir rajono bendruomenės tikslas. Tai neįmanoma be atidumo šiandienos verslininkų rūpesčiams ir net
smulkiausios verslo iniciatyvos rėmimo, jaunųjų anykštėnų verslumo ugdymo.
Čia turi būti gera ne tik sugrįžti, bet čia turi būti gera ir nuolat gyventi! Nuoseklus gyvenamosios ir
verslo aplinkos gerinimas ne tik mieste, bet ir rajono gyvenvietėse bei kaimuose – tai mano įsipareigojimas visiems: gyventojams ir svečiams, verslui ir turistams. Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima
Anykščių krašte – tai savivaldos prioritetas. Gyventojams reikalingas efektyvus viešasis sektorius, kokybiška sveikatos priežiūra, patrauklios ugdymo įstaigos, pagrįsti komunaliniai mokesčiai ir bendražmogiška pagalba. Tai Jūsų užduotys man, kurioms išspręsti skirsiu savo laiką, žinias ir patirtį.
Visada palaikau gyventojų bendruomenių įtaką savivaldos sprendimams. Pasieksiu, kad kuo didesnis
gyventojų ratas dalyvautų visuomeninėje veikloje, visapusiškai padėsiu ir skatinsiu bendruomeniškumą, o siūlymus visi kartu ir įgyvendinsim.
Iššūkių ir darbų ateičiai turime daug, jiems įvykdyti subursiu kompetentingą komandą, besivadovaujančią viešuoju interesu ir sumaniai naudojančią išteklius bendriems tikslams pasiekti.
Tik kartu ir kryptingai dirbdami sukursime gerovės valstybę mūsų vaikams!
Pagarbiai - Jūsų Dainius Žiogelis.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.172
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Brangieji anykštėnai,
Sveikiname

visus

su

Mieloji teta,
Na tai kas, kad šitiek metų priskaičiuota. Buvo jie prasmingi, gražūs, dideli...
Galit Jūs didžiuotis - ne veltui gyventa, eita, nesustota plačiame kelyje.
Vėl skubės į priekį dienos tarsi upė,
Vėl nejausit laiko, jo sparčios tėkmės...
Ir tegul - svarbiausia, kad širdis dainuotų, o tada ir laimė, ir sėkmė lydės!

Vasario 16-ąja – Lietuvos
valstybės atkūrimo diena!
Didžiuokimės savo garbinga praeitimi, su viltimi
žvelkime į Lietuvos atei-

Su gražiu jubiliejumi tetą
Aldoną TIRILIENĘ

tį. Tegul ši diena tampa
mūsų lietuviškos vienybės
ir meilės Tėvynei švente.
LR Seimo nariai
Antanas BAURA
Sergejus JOVAIŠA

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5mm,
0,8mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Virina automobilių slenksčius,
dugnus, duslintuvus. Senjorams
nuolaidos.
Tel. (8-699) 65148.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauna medieną, trifaziu arba be jo.
Tel. (8-602) 61187.

Paslaugos
Kokybiškas tvenkinių kasimas,
griovių valymas, melioracijos darbai.
Tel. (8-646) 19349.
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.

sveikina Lolita ir Rasa
2019-02-15

Pavojų keliančių medžių
pjovimas,
genėjimas, surišimas.
Tel. (8-692) 75903.
Statybinės įrangos nuoma
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliuminio bokšteliai, plovimo įranga,
santechninės movų užspaudimo
replės, beorio dažymo siurbliai,
hugsvarnos, suvirinimo aparatai,
skersavimo staklės ir kt.
Atliekame statybos, santechnikos, elektros bei dažymo darbus,
konsultuojame.
Tel. (8-679) 90305,
feisbukas: dailusnamas

Vasario 22 d. Anykščiuose bus atliekama kompiuterinė
segmentinė diagnostika.

DĖMESIO,
Šių metų vasario 25 d. 12 val. organizuojamas KB "Žalioji lanka" ataskaitinis rinkiminis kooperatyvo narių,
atstovų susirinkimas, kuris vyks adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai.
Kviečiame dalyvauti.

Adminstracija

Oro kondicionierių,
šilumos siurblių,
šildymo sistemų
montavimas.

Konsultacija, garantija, nuolaidos,
prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18-3.
Tel.: (8-610) 39151,(8-381) 5-43-74.

Tai viso organizmo diagnostikos metodas tinkantis ir vaikams nuo 3 m.
Diagnostikos metu testuojama širdies ir kraujagyslių sistema, virškinimo, šlapimo, lytiniai organai, sąnariai, stuburas, bronchai, plaučiai ir t.t.
Maisto produktų tinkamumas arba netinkamumas. Bet kurių jau vartojamų arba tik paskirtų preparatų efektyvumas.
Diagnostiką atliks diplomuotas gydytojas turintis daugiau kaip 20 m.
stažą tradicinėje ir netradicinėje medicinoje, farmakologijoje, fitoterapijos,
maisto papildų, diatologijos ir sveikatos technologijų srityse.
Registracija (8-698) 33653 (nuo 16 iki 18 val.).

UAB „City service engineering“

yra tarptautinės įmonių grupės
„City Service“ dalis, teikianti pastatų techninės priežiūros ir administravimo paslaugas, į savo komandą

kviečia prisijungti
elektriką-ūkvedį.

siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje.
Taip pat ekskavatoriaus arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.
Reikalingas traktorininkas, dirbantis užsienietiška bei rusiška
technika. Aprūpina gyvenamuoju
plotu.
Tel. (8-641) 12980.

Reikalingi
darbuotojai:

ekskavatorininkai,
buldozerininkai.
Tel. (8-698) 46745.

Reikalingi žmonės galintys su
savo trimeriais nupjauti meldus ir
esant galimybei juos surinkti. Prie
Nevėžos ež. Anykščių r.
Tel. (8-612) 94492.
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Reikalingi E
kategorijos vairuotojai.

Galime sudaryti trišalę sutartį
su darbo birža.
Neturintiems patirties sudarome sąlygas pasimokyti.
Tel. (8-686) 23411.

Tiltų statybos UAB ,,Tilsta” www.tilsta.lt
ieško darbui Anykščiuose:
statybininkų, suvirintojų, konstrukcijų
montuotojų ir pagalbinių darbininkų.
Siūlome darbą profesionaliame kolektyve, gerą
atlygį (prikalusomai nuo kvalifikacijos ir gebėjimų)
Pretendentus prašome kreiptis el.paštu info@tilsta.lt,
telefonu į personalo skyrių Vilniuje (8-5) 264 03 31.

Darbo pobūdis:
Komercinių pastatų inžinierinių sistemų Ukmergėje ir Anykščiuose (santechnikos, elektros, šilumos ūkio) priežiūra ir aptarnavimas.
Reikalavimai:
Techninis elektros srities išsilavinimas. Panašaus
darbo patirtis. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas,
nuosavas automobilis.
Privalumai:
Elektrosaugos kategorija VK arba AK.
Siūloma:
Stabilus atlyginimas bei priedai, priklausantys nuo darbo rezultatų.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis
tel. (8-640) 64072.

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

Perka grikius – 190 Eur/t.

Tel.: (8-682) 47857, (8-683) 85009.

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.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Nekilnojamasis turtas

Mokame 6% ir 21% PVM.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Butą. Gali būti visoks (ir pirmame,
ir penktame aukšte, ir suremontuotas, ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.

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

Perku pienines
veršingas telyčias

(sėklintas, veršingumas virš 6 mėn.)

ir melžiamas karves.
Skambinti tel. (8-655) 44667.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

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

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

Kita
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Superkame automobilius.

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

Išrašome reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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.

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

parduoda
Kuras
Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Malkas rąsteliais, kaladėmis,
skaldytas. Drebulė, juodalksnis,
beržas.
Tel. (8-610) 66077.
Mišrias malkas. Veža įvairiais
kiekiais, yra sausesnių.
Tel. (8-648) 84052.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita

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

Metalo tekinimo stakles 16K20M,
1982 m., ukrainietišką šakų smulkintuvą su benzininiu varikliu (patobulintas) Kupiškyje.
Tel. (8-686) 99721.

Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Savadarbės traktorinės priekabos, dokumentai.
Tel. (8-612) 78689.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Parduoda ir pristato kokybiškus
durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.

Maistines ir sėklines bulves
(veislės “Secura”, “Agila”). 30 kg
maišas 9 Eur. Dėl didesnio kiekio ar pastovaus tiekimo kaina
derinama. Pristato į vietą, išrašo
sąskaitas - faktūras. Žirnius - 40
kg 9 Eur.
Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

AKCIJA!!!

V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio Ik. Panevėžio r. siūlo:
svilinta lietuviška kiaulienos
skerdena - TIK 2,10 Eur/kg.
Kiaulių subproduktų rinkinys
TIK 5 Eur;
kiaulių pažandės TIK 0,60 Eur/kg;
kiaulių kepenys TIK 0,60 Eur/kg.
Tel. (8-656) 49074.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ
DALYS.

Anykščiai, Gegužės g. 22.
Tel. (8-638) 04766.
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 17 d. (sekmadienį) prekiausime
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.
- 1 Eur. 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.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
„Anykšta“ išeina
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
Užs. Nr. 173
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Faustinas, Jordanas, Zygfridas,
Girdenis, Girdenė, Jovita,
Jurgina, Jurgita, Vytis.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutę ištinka isterija dėl anykštėnų kietaširdiškumo

vasario 16 d.
Julijona, Julijonas, Tautvydė.

Aleksas, Vaišvilas, Viltė,
Donatas, Donata.
vasario 18 d.
Bernadeta, Simeonas,
Lengvenis, Gendrė, Simas.

Bus embargas vėl benzinui,
Nervus Baura išgadino.
Prisijungęs komunistus,
Jis nekaltą skriausti drįsta.

mėnulis
vasario 15 -17 d. priešpilnis,
vasario 18 d. pilnatis.

Neįrodyta kaltė,
Bet - jie tiki STT!
Bus blogiau nei blokada
Komitetui ši bėda.

anekdotas

***
Aš dabar esu ant tokio amžiaus
slenksčio, kai visiškai nesinori tratinti
pinigų madingiems drabužiams. Koks
skirtumas, kaip apsirėdžius šlepsėti
nusipirkti akcijinės varškės.
***
Prie parlamento parkrenta moteris.
Po šalį einantis politikas padeda jai
atsikelti.
Moteris: „Labai ačiū. Kaip galėčiau
jums atsilyginti?“
– „Atiduokite savo balsą rudenį už
mane.“
– „Klausykite, aš nukritau ant užpakalio, o ne ant galvos…“
***
– Sara, kodėl tavo vyras nesiima
jokių priemonių, kad išsigydytų kurtumą?
– Jis laukia, kol vaikai baigs muzikos mokyklą.

Tai žiaurumas, tai laikai Nebe žmonės, o vilkai!
Amiliutei širdis plyšta Kenčia Tubis tarsi Kristus.

NNN redaktorei nežinant
Už Kavarsko Katiną!
Žurnalistas Andrius Tapinas tiesiog
siautėja, analizuodamas Anykščių
mero Kęstučio Tubio sulaikymo ir
bandymo reabilituotis istoriją.
Antrą savaitę iš eilės A.Tapinas
,,Laisvės TV” laidoje ,,Laikykitės
ten” skyrė kelias minutes Anykščių
merui ir anykštėnams. Šį kartą
žurnalistas dekonstravo reklaminį
- reabilitacinį K.Tubio videoklipą.
Žurnalistas atkreipė dėmesį į
K.Tubio sąrašo narį, režierių Julių
Jakubėną, kuris tuo metu, kai visi
kiti antrojo plano artistai sutartinai
nukreipė akis į kamerą, žiūrėjo ten,
kur žiūrėjęs. ,,Yra rezistentų. Kai

visi atsuka akis į kamerą, ką daro
bičas geltonu megztuku? Jis nežino,
ką daryti? Man dėl jo neramu”, ironizavo A.Tapinas.
Baigiantis klipui, kai komiteto
nariai ėmė ploti, A.Tapinas tai,
ką mato, įvertino šitaip: ,,Plojimai atsistojus. Absoliutūs Šiaurės
Anykščiai 2019”.
Žurnalistas agitavo geriau jau
balsuoti už ,,legendinį Kavarsko
Katiną” nei už K.Tubio komitetą.
A.Tapinas žadėjo nuo šiol savo
,,Laikykitės ten” laidose rodyti rinkimines reklamas, kurios bus skirtos Kavarsko Katino agitacijai.
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Jėzusmarja, kas čia daros,
Rodos, prasidėjo karas!
Susimokė deputatai Bus dabar rajonui batai.
Memorandumą parašę
Atsatydint valdžią prašo.
Netiki mat Gališanka Naują valdžią mulkiai renka.

vasario 17 d.

Po mišką slampinėja liūtas. Sutinka
žirafą:
– Ei, ilgakakle, kas miške drąsiausias?
– Tu, liūte!
Liūtas patenkintas nusišypso ir eina
toliau. Pamato zebrą:
– Ei, dryžuotasis, kas pats gražiausias miške?
– Žinoma, tu, liūte.
Liūtas išdidus toliau eina. Sutinka
dramblį:
– Ei, ilganosi, kas pats protingiausias miške?
Dramblys straubliu čiumpa liūtą,
permeta per savo nugarą ir tėškia į
balą. Liūtas išlipa iš balos, nusipurto
purvą ir sako:
– Na ko čia taip nervinies? Galėjai
papraščiausiai pasakyti: „Aš nežinau“.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
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Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
63
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
54
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
36
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
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Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

