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Germanavičių Viešintos...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

PARODA. Kovo 30 d., šeštadienį, 15 val. Angelų muziejuje
– Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11) parodos „Menininko
Angelas“ atidarymas. Renginys
nemokamas.

vidmantas.s@anyksta.lt
Trečiadienį, kovo 27-ąją, vaikščiojau po Viešintas. Nuo seno
man šis miestelis patinka ir įtariu, kad dėl to ,,kaltas“ net ne pats
miestelis, o Vytautas Germanavičius. Prie miestelio krautuvės
susitikęs su buvusiu režisierių Vytauto ir Galinos Germanavičių
mokiniu, dabartiniu Viešintų kultūros namų vadovu Robertu
Raišeliu, sutarėm, kad Vytelis buvęs ne tik teatro, bet ir viso miestelio režisieriumi.
Gal ne iš esmės, bet bent jau šiek tiek Germanavičiai viešintiškius ir Viešintas pakeitė.

Tyrimas. Tebevyksta Panevėžio apygardos prokuratūros vadovaujamas ikiteisminis tyrimas
dėl nušalintojo Anykščių rajono
mero Kęstučio Tubio veiklos. Panevėžio apygardos prokuratūros
atstovė Rasa Stundžienė ,,Anykštai“ sakė, kad ,,įtariamųjų nei padaugėjo, nei sumažėjo“. Kol kas
prokuratūra nesulaukė ekspertų
išvadų, o įrodymų ekspertizės
atliekamos eilės tvarka.
Draugiški. Penktadienį vaikų
darželio ,,Žiogelis“ vaikai prie
paminklo Laisvei praeiviams dovanojo popierines gėlytes. Taip
mažieji minėjo dieną be patyčių.
Sportas. Anykščių viešojo maitinimo įstaigos ieško įvairiausių
būdų, kaip pritraukti klientus ne
tik cepelinais ar šalitbarščiais, bet
ir išskirtiniais renginiais. Kavinė
„Erdvė“ šį penktadienį organizavo sportinio pokerio turnyrą.Sportinis pokeris nuo įprastojo skiriasi
tuo, kad žaidėjai nerizikuoja savo
pinigais, o žaidžia dėl rėmėjų skiriamų prizų.2010 metais Lietuvos
kūno kultūros ir sporto departamentas pripažino sportinį pokerį
kaip sporto šaką.
Karjera. Iš pareigų pasitraukęs
nušalintojo Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio patarėjas Dominykas Tutkus pradėjo dirbti direktoriumi UAB „Vaja Farm“. UAB
„Vaja Farm“, kurios savininkui,
verslininkui Vygantui Šližiui,
Anykščių seniūnijos Bliuvonių
kaime priklauso mėsinių galvijų
auginimo ūkis.

Galina ir Vytautas Germanavičiai daugiau nei pusę savo gyvenimo buvo viešintiškiai.

5 psl.

Du paukščiai...

Kabošių kaime rastas pirmasis Lietuvoje
kursavęs troleibusas
Istorinės technikos entuziastų klubas „Retromobile“ Kavarsko
seniūnijos Kabošių kaime, kaimo gyventojo Alvydo Kuojos kieme, aptiko pirmąjį Lietuvoje kursavusį troleibusą.

Automobilis. Anykščių Jono
Biliūno gimnazija prašo Anykščių rajono tarybos leidimo įsigyti naują automobilį. Automobilis
būtų skirtas išspręsti mokinių vežiojimo į zonines, respublikines
olimpiadas, konkursus problemą.

Atlikus defektavimo darbus, bus sprendžiamas tolimesnis troleibuso likimas.
Pirmasis troleibusas Lietuvoje
pasirodė 1956 metų lapkričio 5
dieną. Tai buvo sovietinis kari-

nės gamyklos Nr.82, įsikūrusios
Maskvoje, kūrinys MTB-82 D.
Vilniuje tuomet tebuvo vienintelis

maršrutas Antakalnis – Stotis. Šiuo
maršrutu iš pradžių pradėjo kursuoti aštuoni tokie iš Rusijos Engelso miesto atvežti troleibusai.
Asociacijos ,,Retromobile” nariai išsiaiškino, kad į Anykščių rajoną rastasis troleibusas pakliuvo
iš Panevėžio 1980 metais. Kurį
laiką stovėjęs metalo supirkimo
aikštelėje, jis vėliau atsidūrė vieno
anykštėno kieme ir buvo paverstas
sandėliuku.
Istorinį troleibusą iš kaimynų
už 4 kilogramus lašinių įsigijo
A.Kuojos tėvai. Troleibusas tarnavo kaip lauko virtuvė, vėliau jame
buvo džiovinamos lentos, transporto priemonėje netgi buvo įrengta balandinė.
Troleibusą iš A.Kuojos ,,Retromobile” klubas perpirko už tuos
pačius keturis kilogramus lašinių.
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asmenukė

Apie dvigubą
pilietybę

Į mūsų kaimą negrįžta gandrai.
,,Nušovė, matyt, ,,biednykus“
kokiame Sudane... Per televizorių rodė, kiek gandrų žuvo“, nuogąstauja mama.
,,Arba jie ten pasiliko ir vasarai. Juk turi dvigubą pilietybę“,
- samprotauju aš.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Direktorės sąlyga: jos pasirinkta pavaduotoja
Anykščių rajono valdančioji koalicija, lengvai sutarusi, jog
mero pavaduotoju turėtų būti renkamas socialdemokratas
Dainius Žiogelis, vis dar nesusidera dėl administracijos vadovų postų.
Koalicijos partneriams yra priimtina į Savivaldybės administracijos direktorius išrinktojo mero,
konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus siūloma teisininkės Ligitos
Kuliešaitės kandidatūra. Tačiau
pretendentė į direktores kelia
sąlygą, kad ji imsis vadovauti
administracijai tik tokiu atveju,
jeigu administracijos direktorės
pavaduotoja bus skiriama Veneta
Veršulytė.
Kita vertus, ,,valstiečiai“ yra nusiteikę direktoriaus pavaduotojo
poziciją turėti savo rankose ir į šias
pareigas siūlo Renatą Gudonienę.

Trečiadienį susirinkę ,,valstiečių“, socialdemokratų ir liberalų atstovai sutarė, kad visi kartu
reikalaus direktoriaus pavaduotojo posto ,,valstietei“, tačiau
penktadienį, po pokalbio su meru
S.Obelevičiumi, koalicijos partneriai išsiskirstė sutarę dar kartą
susitikti pirmadienį.
,,Jos viena be kitos neina. Jei
eis, tai ,,komplekte“, - ,,Anykštai“
penktadienį sakė S.Obelevičius.
Pasak išrinktojo mero, su penktadienį derybose dalyvavusiais
,,valstiečiais“ - Antanu Baura ir
Raimondu Balsiu - lyg ir pavy-

ko sutarti, kad jie neprieštarautų
V.Veršulytės paskyrimui administracijos direktorės pavaduotoja, dabar teliko patiems „valstiečiams“ susitarti tarpusavyje.
Neatmestinas variantas, jog
jeigu ,,valstiečiai“ tvirtai laikysis
dėl administracijos direktoriaus
pavaduotojo pozicijos, gali tekti
ieškotis kito pretendento į administracijos direktorius. Taip pat
neatmestina, jog valdančioji dauguma bus suformuota be ,,valstiečių“. Konservatorių, socialdemokratų, liberalų ir ,,valstiečių“
koalicija Rajono taryboje turi 19
mandatų, todėl ir be vieno iš partnerių išsaugotų daugumą.
Pirmasis naujos kadencijos
Anykščių rajono tarybos posėdis
planuojamas balandžio 16-ąją.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pretendentė į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ligita
Kuliešaitė kelia sąlygą - jos
pavaduotoja turi būti Veneta
Veršulytė (nuotraukoje).

Pasikalbėti apie šventes ir vėl nebuvo
Daiva GOŠTAUTAITĖ
norinčių
daiva.g@anyksta.lt
Kovo 26 d. antrą kartą Anykščių kultūros centro darbuotojų
organizuotas renginys „Miestelėnų pavakario pašnekesys“ ir vėl
„kaip ir neįvyko“.
Tiesa, sakyti, kad į renginį visai
niekas neatėjo, negalima. Be Kultūros centro darbuotojų pasikalbėti
apie artimiausius renginius – tradicinės kultūros šventę „Bėk bėk,
žirgeli“ bei Miesto šventę atėjo
pedagogė, visuomenininkė Rima
Lesnikauskienė. Ji išreiškė nuomonę apie abi šventes. Pasak moters,
jai ypač patikęs pernykštis kultūros darbuotojų sprendimas Miesto
šventės mugę bei pagrindinį kon-

certą organizuoti parke.
Pasak moters, pats didžiausias
Miesto šventės minusas, kad renginių laikas dubliuojasi. „Taip atsitinka todėl, kad daugelis kultūros
įstaigų būtent ir nori pasirodyti per
šventę – ir muzikos mokykla, ir
Sakralinio meno centras, ir biblioteka. Šiemet šventės biudžetas gerokai mažesnis negu pernai, todėl
mes ir siūlome švęsti ne 4 dienas
ir organizuoti bet kokius renginius,

o aiškiai viską susidėlioti – penktadienį tegul vyksta tik Pasaulio
anykštėnų suvažiavimas bei eisena, šeštadienį skirkime mugei,
koncertams ir pan., o sekmadienį
– šv.Onos atlaidai. Mano manymu,
būtų visai protinga, kad kuri nors
kultūros įstaiga savo koncertą organizuotų būtent sekmadienį, o ne
būtinai „spraustų“ į šeštadienį“ –
kalbėjo Anykščių kultūros centro
direktorė Dijana Petrokaitė.
Kaip kalbėjo Anykščių kultūros centro renginių organizatorius
Julius Jakubėnas, verta prisiminti
ankstesnių metų scenarijus ir kurį

nors renginį tiesiog pakartoti.
Taip pat kalbėdamas apie „Bėk
bėk, žirgeli“ šventę, jis sakė, jog
dažnai tenka išgirsti kalbas, kad
reikia „daryti ką nors nauja“.
„Bet juk tai yra tradicinės kultūros šventė. Žodis „tradicinė“ irgi
daug pasako – negalim prisigalvoti bet ko. Svarbiausia joje – žirgo
ir žmogaus santykis,“ – teigė J.
Jakubėnas.
Anykščių kultūros centro darbuotojai nenuleidžia rankų ir tikisi
gausesnio dalyvių skaičiaus trečiajame renginyje, kuris numatytas
balandžio 25 d. 17.15 val.

Sudomino tekstas ,,Ar seksas sprendžia
visas problemas?“
Išleidę pirmąjį 2019 metų žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“
numerį portale anyksta.lt skaitytojų klausėme, kuriuos žurnalo
tekstus jie skaitė pirmiausia.
Šį kartą daugiausia balsų - 20,7
proc. - surinko psichoterapeuto
Olego Lapino tekstas ,,Ar seksas
sprendžia visas problemas?“ Redaktorės Gražinos Šmigelskienės
skiltį pirmiausia skaitė 19 proc., o
pasakojimą apie gydytoją, buvusį
kandidatą į Anykščių rajono merus Dalį Vaiginą (,,Dalis Vaiginas
improvizuos scenoje, o politikoje

liks chirurgu“) - 13,8 proc. skaitytojų .
Po 6,9 proc. balsų surinko trys
žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“
publikacijos - Vidmanto Šmigelsko tekstas ,,Utenos regiono rajonus
valdys žmonės iš praeities“, publikacija ,,Žemė, kurioje įminti Juozo
Tumo - Vaižganto pėdsakai“ bei
Skaistės Vasiliauskaitės Dančenko-

Temidės svarstyklės

žengimų kodekso 417 straipsnyje
numatyta atsakomybė už kelio
ženklų ar ženklinimo nesilaikymą,
už ką asmenims gali būti skiriama
administracinė nuobauda nuo 30
iki 90 eurų.

Perspėjimas. Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Anykščių rajono policijos komisariate nuolat gaunami asmenų pranešimai apie daromus Kelių eismo
taisyklių pažeidimus Anykščių
mieste, Paupio gatvėje esančioje
automobilių stovėjimo aikštelėje,
kurioje įrengtos stovėjimo vietos,
skirtos elektromobiliams įkrauti.
Norime atkreipti transporto priemonių vairuotojų dėmesį, kad
vietose, kur yra įrengtas kelio
ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“, kartu su papildoma lentele Nr.
854 „Elektromobiliai“, gali būti
statomi tik elektromobiliai ir kitos
elektros varikliais varomos transporto priemonės, tikslu jas įkrauti. Informuojame, kad Lietuvos
Respublikos administracinių nusi-

Ugnis. Kovo 25 dieną, Viešintų seniūnijos Gilvydžių kaime per
gaisrą išdegė 100 arų žolės, praneša ugniagesiai.
Gaisras. Kovo 26 dieną, Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, degė
automobilis, pranešė ugniagesiai.
Atvykus iš lengvojo automobilio
CITROEN XSARA PICASSO
rūko dūmai. Trumpąjį jungimą
sukėlė akumuliatoriaus el. laidai.
Išdegė automobilio priekinė sėdynė, aprūko salonas. Įvykis tiriamas.

vienės straipsnis ,,Žirgininkė Vita
Jasinauskaitė: ,,Visame kame galima matyti sunkumus arba džiaugsmą“.
Žurnalas ,,Aukštaitiškas formatas“ leidžiamas nuo 2007-ųjų. Šis
numeris jau 79-asis. UAB,,Anykštos
redakcija“ 3000 egzempliorių tiražu
leidžiamas žurnalas ,,Aukštaitiškas
formatas“ prenumeruojamas visoje Lietuvoje, parduodamas visose
Utenos regiono prekybos vietose
bei Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje ir Kupiškyje.
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Smurtas. Kovo 26 dieną, apie
06.45 val., Skiemonių seniūnijos
Palionių kaime vyras (g. 1971 m.)
žodinio konflikto metu pastūmė
žmoną, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras po apklausos paleistas.
Mirtis. Kovo 26 dieną, apie
09.00 val., savo namuose Kavarsko seniūnijos Pumpučių kaime
rastas mirusio vyro (g. 1957 m.)
kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Konfliktas. Gautas moters (g.
2000 m.) pareiškimas, kad kovo
27 dieną būnant namuose Anykščiuose, J. Basanavičiaus g., tarp
pranešėjos (blaivios) ir jos sugyventinio (blaivaus) (g. 1993 m.)

kilo žodinis konfliktas, kurio metu
vyras smurtavo, savo veiksmais
pranešėjai sukėlė fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas II. Kovo 27 dieną
gautas vyro (g. 1967 m.) ,gyvenančio Viešintose,Bilėnų g., pareiškimas, kad apie 14.00 val.
kaimynas (g. 1971 m.), pasikvietęs pas save į butą ir apkaltinęs,
kad užliejo butą, jį sumušė.Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Netektis. Kovo 27 dieną, apie
13.00 val., Debeikių seniūnijos
Aušros kaime, Ežero g., namo
kambaryje rastas miręs vyras (g.
1965 m.) be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Lėktuvas. Ekspertai, tiriantys lainerio „Boeing 737 Max“ pražūtingą
katastrofą Etiopijoje, priėjo preliminarios išvados, kad prieš lėktuvui
įsirėžiant į žemę buvo įsijungusi jo
smukos valdymo sistema, penktadienį pranešė JAV dienraštis „The
Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis su tyrimo eiga susipažinusius
šaltinius. Šios išvados daromos remiantis skrydžio duomenų įrašymo
įrenginio informacija. Kol kas tai yra
tvirčiausias įrodymas, kad vadinamoji MCAS sistema netinkamai suveikė tiek kovo 10-ąją sudužusiame
oro bendrovės „Ethiopian Airlines“
laineryje, tiek pernai spalį Indonezijoje nukritusiame bendrovės „Lion
Air“ lėktuve, nurodė laikraštis. Per
abi katastrofas žuvo iš viso 346 žmonės. Stiprėjanti bendra išvada ketvirtadienį buvo paskelbta per aukšto
lygio posėdį Federalinėje aviacijos
administracijoje (FAA). Į keblią padėtį patekusi JAV aviacijos milžinė
„Boeing“ trečiadienį pažadėjo daryti
viską, ką gali, kad užkirstų kelią naujiems sudužimams, ir paskelbė ištaisiusi „737 MAX“ modelio lėktuvų,
kurių skrydžiai šiuo metu yra uždrausti, programinės įrangos klaidą.
Afganistanas. Afganistane per
naujas Talibano kovotojų atakas žuvo
17 policininkų, penktadienį pranešė
pareigūnai. Šiaurinės Badachšano
provincijos vyriausybės atstovas Nikas Mohammadas Nazari sakė, kad
trys policininkai penktadienį žuvo
Argandž Chovos rajone per tebevykstantį susirėmimą. Rytinės Gazni
provincijos policijos vadas Ghulam
Daoudas Tarakhilas sakė, kad talibai
šiame regione surengė didelių atakų.
Ketvirtadienį kovotojai užpuolė du
patikros postus ir nukovė devynis
policininkus. Pasak Gh. D. Tarakhilo, po kelias valandas trukusių susirėmimų talibai buvo „atremti, patyrę
didelių aukų“. Pietrytinės Zabulo
provincijos tarybos pirmininko pavaduotojas Asadullah Kakaras savo
ruožtu sakė, kad penki policininkai
žuvo per ataką Šinkajaus rajone.
Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas sakė, kad jo judėjimas prisiima
atsakomybę už visas tris atakas.
Parduotuvė. Panevėžyje „Iki“
parduotuvės apsaugos darbuotojai
dėl kilusio gaisro iš parduotuvės patalpų išvedė per 100 žmonių. Ketvirtadienio pavakarę 16.53 val. buvo
gautas pranešimas, kad Ukmergės
gatvėje 18 esančiame prekybos centre kilo gaisras. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad prekybos centro tualeto patalpoje degė šiukšlių
dėžė, patalpose buvo dūmų. Gaisro
metu sudegė šiukšlių dėžė, aprūko
tualeto patalpos (20 kvadratinių metrų) sienos ir lubos.
Skola. Gruzijos bendra užsienio
skola šių metų pradžioje įvertinta
17,758 mlrd. JAV dolerių. Ši suma
9,6 proc. viršija 2018 metų šalies
bendrojo vidaus produkto (BVP)
vertę, pranešė centrinis bankas. Per
praėjusius metus skola išaugo 2,9
procento. 30,3 proc. visos skolos
metų pabaigoje sudarė valstybės valdymo sektoriaus, 2,1 proc. – centrinio banko, 24,1 proc. – komercinių
bankų, 43,5 proc. – kitų ekonomikos
sektorių skoliniai įsipareigojimai
užsienio kreditoriams. Valstybės
valdymo sektoriaus užsienio skola
pernai padidėjo 1,7 proc., centrinio
banko – 26,3 proc., komercinių bankų – 16,2 proc., o kitų ūkio subjektų
– sumenko 3,3 procento.

IŠ ARTI

???

Ką manote apie
siūlymus įvesti
privalomus
skiepus?

Vaida STRIUKIENĖ:
- Tai būtų nediskutuotinas klausimas protingai visuomenei. Tačiau
šiandien būtina padaryti privalomus
skiepus. Kuo toliau, tuo daugiau tėvų
dėl kažkokių nesuprantamų įsitikinimų nebeskiepija savo vaikų, o juk
vaikai eina į darželius, mokyklas,
bendrauja su kitais vaikais, visos šios
įstaigos yra puiki terpė pavojingoms
ligoms plisti. To pasekmė - turime
dabar puikų pavyzdį su tymų protrūkiu šalyje ir, nors visi medikai skatina skiepyti savo vaikus, net jie patys
juos skiepija, na bet vis tiek girdžiu
tokių atsiliepimų, kad skiepai-blogis.
Pati turiu 10 mėn. vaiką, skiepijau
visais rekomenduotinais skiepais ir
dar papildomai nuo roto viruso, kuris
nebuvo finansuojamas, mokėjome
didelius pinigus tam, kad jei vaikas
ir susirgtų šiuo virusu, persirgtų kuo
lengvesne forma. O dabar 21 a., baisu
su vaiku išeiti net į prekybos centrą,
kad nepasigautumėm šios ligos, nes
nuo tymų skiepą gausim tik 15 mėn.
Pati skiepijuosi papildomai nuo erkinio encefalito. Gaila, bet dabar turbūt
ne man vienai tenka galvoti ir apie
tymų skiepo revakcinaciją.

Indrė TUNKEVIČIENĖ:
- Valstybę pirma priverskite pirkti saugius skiepus, kurie 3-4 kartus
brangesni, tada visi skiepysis. Priperka pigiausių ir vakcinuoja visus
iš eilės tomis pačiomis vakcinomis.
Juk yra vaikų alergiškų, nusilpusiais
imunitetais... Pas mus LT - kaip visada, viskas pradedama daryti ne nuo
to galo...

Vieniems ,,iki pasimatymo“,
kitiems ,,viso labo“ vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ketvirtadienį, kovo 28-ąją, vyko paskutinis 2015-2019 metų kadencijos Anykščių rajono tarybos
posėdis.
Šis posėdis istorinis ir daliai Anykščių rajono tarybos narių, kurie nebepateko į rajono Tarybą, ir
Kurklių Stepono Kairio pagrindinei mokyklai, kurią nuspręsta reorganizuoti, ir Danutei Mažvylienei, kuri paskirta A.Vienuolio progimnazijos direktore.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

savaitės citatos
Tai kažkokia specifinė lova?
Audrius
VASILIAUSKAS,
Anykščių rajono ligoninės direktorius, apie šios įstaigos
struktūros pertvarką:
,,Yra atitinkamos srities lova
ir skyrius. Tai skirtingi dalykai.
Kokia nors ginekologinė lova gali
būti ir skyriuje, ir bendrajame chirurgijos skyriuje.“
O jei du kartus būtų pagyrę gautų pieno kiekvieną dieną!

Paskutinis 2015-2019 metų kadencijos Rajono tarybos posėdis. 15 iš 25 kadenciją baigiančios Tarybos narių dirbs ir 2019-2023 m. kadencijos Taryboje.
Turės gražią nuotrauką
10 iš 25 šios kadencijos Tarybos narių neišrinkti į 2019-2023
metų kadencijos Anykščių rajono
tarybą. Į pirmąjį naujos kadencijos
posėdį jokio reikalo nebus atvykti pagal A.Liogės komiteto sąrašą
išrinktiems Arūnui Liogei ir Arvidui Pajuodžiui, liberalams Viliui
Januškai, D.Mažvylienei, Donatui
Tuskai, ,,darbiečiams“ Vaidučiui
Zlatkui ir Alfrydui Savickui, ,,valstiečiams“ Nijolei Barkauskienei ir
Algirdui Anankai bei socialdemokratui Viliui Juodeliui. Juos
Taryboje pakeis 10 naujokų arba
po pertraukos į valdžią grįžtančių
politikų.
Prieš posėdį Rajono tarybos
nariai pozavo bendrai nuotraukai.
Fotografuotis buvo pakviesti ir
kadencijos nebaigę, pagal socialdemokratų sąrašą rinkti Egidjus
Šilaika bei Alvydas Gervinskas.
Iki posėdžio pabaigos fotografas
Alfredas Motiejūnas spėjo atspausti ir įrėminti visiems politikams
skirtas bendras nuotraukas.
O baigiamojo banketo nebuvo mero pareigas dar laikinai einantis
Sigutis Obelevičius po posėdžio
politikus pakvietė kavos į savo kabinetą.
Priėmė populistinį sprendimą

Austra SALIAMONAITĖ:
- Kaip jie apskritai gali būti neprivalomi? Aš suprantu, kad gali rinktis ar skiepyt vaiką nuo gripo, roto
ir t.t. Bet čia? Absurdas. Nežinau, iš
kur atsirado tokia nauja karta super
mamyčių ir ką jos gyvenime veikia,
kad prikuria visokiausių istorijų apie
skiepų žalą. Va būtent per tokių idėjų
skleidėjas šiandien turim tymų epidemijas. Kada paskutinį kartą taip
buvo? Kada? Gyvename tarsi viduramžiais: protingas kiekvienas, kuris
sugalvojo didesnę nesąmonę. Man
labai pikta, kad tokius dalykus kaip
autizmas ,, nurašo “ skiepams... prieš
kalbant reikėtų bent minimaliai pasidomėti, kas tai yra ir kaip atsiranda
bei kokį ryšį tai turi su skiepais. Bet
vis dėlto aš renkuosi vieną išvadą,
tėvams sunku pripažinti, kad būtent
mūsų vaikas gimė ne visiškai toks,
kokio norėjome, o dėl to juk turi būti
kažkas kaltas, bet, žinoma, ne mes!
Gal skiepai? Žinoma, skiepai. Na ir
pirmyn tada armija mamų su spec.
poreikių vaikais, rėkiančių, kad tai
nuo skiepų.
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Paskutinio posėdžio darbotvarkėje buvo net 62 klausimai, tačiau
dauguma jų - Savivaldybės įstaigų
vadovų ataskaitų ir veiklos planų
tvirtinimai, todėl didesnių diskusijų nebuvo. Kita vertus, paskutiniame posėdyje nebebuvo kam
imtis ir opozicijos rolės. Posėdžiui
pirmininkavusį išrinktąjį merą,
konservatorių S.Obelevičių žada
palaikyti kone visa naujoji Taryba,
o opozicija, matyt, bursis apie nušalintąjį ir neperrinktą merą Kęstutį Tubį.
Pastarajam teismo sprendimu
draudžiama lankytis Savivaldybės
administracijos pastate, tačiau taikoma išimtis - K.Tubiui suteikta
teisė dalyvauti Rajono tarybos posėdžiuose. Posėdyje K.Tubis dalyvavo, tačiau nekalbėjo. Žinia, jam
pradėti opozicionieriaus vaidmenį
ketvirtadienio posėdyje dar buvo ir
per anksti.
Rajono tarybai buvo pateiktas
sprendimo projektas, kuriuo keistas Tarybos veiklos reglamentas.

Vienu iš punktų buvo numatyta didinti Tarybos nariams kompensacijas nuo 2 bazinių socialinių išmokų (BMI) iki 4. Deputatai tokiam
sprendimui nepritarė. Maksimalios
Tarybos narių išlaidų kompensacijos liks 2 BMI dydžio. 1 BMI yra
lygus 38 eurams.
Į naujos kadencijos Tarybą neišrinktiems politikams, aišku, nėra
reikalo daryti paslaugas naujos
kadencijos deputatams, o perrinktiesiems, matyt, buvo neramu, kad
rinkėjai jų nepasmerktų dėl godumo, kuris nuo 76 eurų galėjo išaugti iki nepadorių 152 eurų.
Stumdys lovas
D.Mažvylienė A.Vienuolio progimnazijos direktore paskirta nuo
kovo 29-osios, tad formaliai - dar
nepasibaigus Tarybos kadencijai. Ji
yra šios kadencijos Rajono tarybos
narė ir negali derinti šių pareigų su
direktoriaus darbu. Tačiau ši Taryba į posėdžius jau nebesirinks.
Tarybos dėmesio sulaukė naujieji Anykščių gydymo įstaigų
vadovai. Socialdemokratas Donatas Krikštaponis, prieš tvirtinant
sprendimus dėl Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro veiklos,
sakė, kad turi klausimų įstaigos direkorei Sonatai Steniulienei, tačiau
Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė paaiškino, kad direktorė išvykusi į mokymus, todėl negalėjo dalyvauti Tarybos posėdyje.
Kadangi Anykščių rajono ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas vėlavo į Anykščių rajono
tarybos posėdį, buvo viešai pranešta, kad jis dirba ne tik Anykščių
ligoninėje. Gydytojas turi ir antrą
darbą. Jis atvykęs į posėdį paaiškino, kad Vilniuje dirba gydytoju,
nes nenori prarasti gydytojo licencijos.
Tiesa, A.Vasiliauskas tikino,
kad kai Anykščių ligoninėje jam
atsiras vieta pagal kvalifikaciją, jis
mes gydyti vilniečius. ,,Ir ramybė,
ir geras oras, ir visokios logistikos problemos sprendžiasi“, - kuo
Anykščiai gersni už sostinę, aiškino Anykščių ligoninės direktorius.
Socialdemokrato D.Krikštaponio
paklaustas, kaip jam sekasi gelbėti
Anykščių ligoninę, naujasis įstaigos direktorius abejojo, ar jam
reikėjo ligoninę gelbėti. Pasak
A.Vasiliausko, dar mažai praėjo
laiko, kad būtų pakeistas Anykščių

ligoninės įvaizdis, tačiau paskui
pats svarstė, ar reikėjo mūsų ligoninės įvaizdį keisti.
Kalbėdamas apie Anykščių ligoninės reorganizaciją, direktorius
lyg ir nežadėjo išsaugoti visų dabar veikiančių skyrių. ,,Yra atitinkamos srities lova ir skyrius. Tai
skirtingi dalykai. Kokia nors ginekologinė lova gali būti ir skyriuje,
ir bendrajame chirurgijos skyriuje.
Šiuo atveju norėsiu daryti kai kuriuos pakeitimus ir tai darysiu, nes
reikia resursus optimizuoti“, - apie
lovų stumdymą aiškino Anykščių
rajono ligoninės vadovas.
Požeminiai konteineriai
vienkartiniai?

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
apie savo santykius su žiniasklaida:
,,Dėkoju ir žiniasklaidai, kuri
kritikavo daugiau nei gyrė, beveik
visai negyrė.“
Kaip Darius ir Girėnas!
Sigutis OBELEVIČIUS, išrinktasis Anykščių rajono meras, apie pretendentes į Savivaldybės administracijos vadoves
Ligitą Kuliešaitę ir Venetą Veršulytę:
,,Jos viena be kitos neina. Jei
eis, tai ,,komplekte“.

bus

Tam santykiui ypač būdingos
kiniškos prekės...

Panašu, kad nesąmonės UAB
Anykščių komunalinis ūkis tęsiasi.
Per Anykščių rajono tarybos posėdį viešai pasakyta informacija,
kad baigiant įrengti 562 tūkst. eurų
vertės požeminius atliekų konteinerius Anykščių mieste, dar nėra
žinoma, kaip šiukšlių maišai iš tų
konteinerių bus išlupami.
Šiukšlių maišai, kurie bus konteineriuose - kelių kubinių metrų
talpos. Jiems ištraukti ir išgabenti
į sąvartyną reikalingas specializuotas automobilis, o jo Anykščių
komunalininkai neturi, nėra ir lėšų,
už kurias būtų galima tokią specifinę transporto priemonę įsigyti.
Laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Linas
Pravilionis Rajono tarybai aiškino,
kad galbūt problemą padės spręsti kaimynai - Molėtų ir Utenos
komunalininkai turi įsigiję tokius
specialiuosius automobilius. Tačiau kol šiuose mietuose nepradėjo
veikti požeminės atliekų surinkimo aikštelės, sunku derėtis su kaimynais dėl paslaugos pirkimo, nes
neaišku, kiek laiko uteniškiai ir
molėtiškiai užtruks surinkinėdami
savuosius šiukšlių maišus. Kitaip
tariant, ar liks jiems laiko ,,chaltūrai“ Anykščiuose.
Arūnas Liogė Taryboje uždavė
paskutinį klausimą šiukšlių tema.
A.Liogė domėjosi, kodėl 2000
anykštėnų nesinaudoja šiukšlių
išvežimo paslauga, t.y. nėra sudarę sutarčių su komunalininkais. ,,Jie nesusitvarko registrų
centre“, - nelabai aiškiai atsakė
L.Pravilionis.

Julius JAKUBĖNAS, režisierius, apie ,,Bėk bėk, žirgeli“
šventės koncepciją:
,,Žodis ,,tradicinė“ irgi daug pasako - negalim prisigalvoti bet ko.
Svarbiausia joje - žirgo ir žmogaus santykis.“

(Nukelta į 13 psl.)

Pakeltų mums minimalią algą
- būtume dar geresni...

Kristina KIAUŠAITĖ, anykštėnė, apie gerumo akcijas:
,,Kartais esame pasiryžę gelbėti
pasaulį, pamaitinti badaujančius
Afrikos vaikus.“
Kolūkyje daugiausia dirbo
arklys, bet pirmininku netapo
Audronė
BEREZAUSKIENĖ, bibliotekininkė, apie skurdo mažinimą:
,,Skurdą gali sumažinti tik darbas. Žmonės turi dirbti ir užsidirbti, tada ir skurdo nebus.“
Jūs turit kitų galimybių viešai
pasirodyti...
Dijana
PETROKAITĖ,
Anykščių kultūros centro direktorė, apie įvairias akcijas:
,,Pavyzdžiui, retai dalyvauju
akcijoje ,,Darom“ - aš kasdien pakeliu šiukšlę, jeigu ją pamatau.“

LEGENDA

2019 m. kovo 30 d.

Mindaugas - pirmasis Anykščių miesto
įvaizdžio formuotojas
Raimondas Guobis

Anykščių krašto bei miesto tapatumo bruožai ėmė formuotis labai seniai, dar kunigaikščių Lietuvoje. Plačiai žinomas kunigaikščio Nykščio ir jo sūnų mitas, žinomas padavimas apie bajoro marčios
Onos tragediją, kuris kartu su užgauto nykščio legenda lėmė Anykštos upelio vardo kilmę, tačiau
didžiausią reikšmę, didžiausią svorį tam istorinio miesto pasaulio vizijos kūrimui įgijo karaliaus
Mindaugo pėdsakas.

no tautą. Užkliuvo ir S. Dalinda
okupantams ir jų pagalbininkams, į
tolimus kraštus pateko, ten anglies
kasyklų troškume duoną pelnėsi, o
kuomet žinia jau buvo reikalinga
naujai gimstančiai Lietuvai, ją ir
perdavė. Tereikėjo jį surasti balta
viduržiemio šarma karališkai apgaubtoje Vilties gatvėje, Anykščiuose.
Tuomet tad labai gerai susidėliojo visos trūkstamos karaliaus
legendos detalės: Andrioniškis,
kur su palyda apsistojo iš Rygos
karūnas 1253 m. vykusiai karūnacijos iškilmei atgabenęs Livonijos
magistras Andrius Štirlandas, brasta ties Latava buvo dalis kelio, jungiančio dvi svarbias pilis - Palatavį
ir Vorutą.
Voruta vadinamas Šeiminiškėlių
piliakalnis buvo vienas didžiausių
XIII amžiaus Lietuvoje, viena stipresnių grandžių gynybinėje linijoje prieš kalavijuočius. Ipatijaus
metraščio eilutės liudija apie tai,
kaip vykstant kovai dėl sosto su
savo šalininkais Mindaugas užsidarė pilyje, Voruta vadinamoje.
Didžioji kova su valdžios siekiančio Tautvilo kariaunos užpuolikais,
kaip manoma, vyko tame lygiame
lauke, kuris plyti tuoj už Varelio
upelio daubos į šiaurę...
Vorutos vardu vadinosi sporto
klubai, tokiu vardu pavadintas ir
pokariu apylinkės žemėse įkurtas
kolchozas, Voruta buvo ir centrinė
maisto prekių parduotuvė, Mindaugo karūnos pramogų ir sporto
centras Anykščiuose. Nūnai nei
Mindaugo, nei Vorutos vardu vadinamų vietelių beveik nelikę, dabar gerokai populiaresnis pasiliko
paprasčiausio bajoro Nykščio arba
tiesiog nykščio, kurį galima pakelti
aukštyn, įvaizdis. Pasiliko tik Mindaugo gatvė, o juk galėtų karaliaus
atmintį įtvirtinti, istorinę atmintį
stiprinti ir jo vardu pavadinta kavinė, parduotuvė.
Rūpinantis Aukštaitijos siaurojo

geležinkelio strategams, susiformavo graži tradicija kasmet ant
Palatavio piliakalnio liepos 6 - ąją
švęsti Mindaugo karūnavimo bei
Lietuvos valstybės šventę, ši diena
smagiau ar menkiau švenčiama ir
ant Šeimyniškėlių piliakalnio: čia
buvo sumanyta pastatyti medinę
pilį, tačiau gerokai suniokojus kalną, tiesiant kelią gerokai nugrandžius pašlaites, tos grandiozinės
statybos, matyt, jau amžiams įstrigo. Tačiau muziejininkai pažinties
su kunigaikščių Lietuva programas vykdo priešpilio tvirtovėje.
Tas egzotiškas aptvaras su dviem
bokštais, galerijomis gynėjams yra
istorinė - archeologinė ekspozicija,
nuolat turtinama smulkiąja ir sunkiąja viduramžių ginkluote : jau
eksponuojama unikali svaidyklė
bei aukštasienių pilių šturmavimo
bokštas. Kuo ne pilis - kodėl gi, pastačius dar vieną kitą bokštelį, nepavadinus šios tvirtovės Mindaugo pilimi, „neprasukus“ brangios
reklamos? Tuomet ir plūstelėtų į
Anykščius turistai, kaip Lajų taką
atvėrus įvyko. Juk Anykščiai - karaliaus Mindaugo miestas.

tojai.
nepasakysi, žinosiu, kad Tau
Taigi, apie akis... Grįžusi
liūdna, kad skauda, kad pavarnamo atlikau privalomą ritualą
gai... Nesvarbu, jog sakysi, kad
– „pasisodinau“ ant kelių katę
tau kalnus reikia nuversti, kad
ir ėmiau ją kalbinti. Žiūrėjo
silpnas tai jau niekuomet nebūni,
mano margoji savo didelėmis
kad net negali sau to leisti. Kad
žaliomis akimis į mane... Glosšiandien, lygiai kaip ir aš, esi pačiau ją ir net sau pačiai visai
siruošęs nugalėti pasaulį. Žinau,
netikėtai ištariau: „Niekada
neprisipažinsi, nes prisipažįsta
manęs nepalik“. Ignoravau tai,
tik silpni...
kad mano senos katės kailis jau
„O tu verkei?“ – net krūptelėnebe toks švelnus, kad dienas ji
ju išgirdusi tokį klausimą. Ar aš?
leidžia jau ne nuo palangės stePasaulio užkariautojai neverkia.
bėdama pasaulį, o snausdama
Be to, negaliu leisti, kad nubėgtų
susirietusi į kamuoliuką... Žinau,
blakstienų tušas... „Aš neturiu
mano prašylaiko verkti,
mas skamba
neišsigalvok“ –
...„Jeigu tavo laikas su- ką daugiau galiu
kvailai – juk
planuotas mėnesiui į prie- atsakyti. Tačiau
kiekviekį – sveikinu, tu tinkamai mintyse nustėrstu:
nam ateina
laikas – Tau,
„Nejaugi tu turėgyveni gyvenimą“...
man, katei,
jai laiko pažvelgti
augalui,
man akis?“
net boružei ir žiogui... Visiems
Ir tada, kai niekas nematys ir
ateina laikas išeiti... Už tai savo
negirdės, prisipažinsiu: „Verkatei pažadėjau, kad glostysiu
kiau... Nes nenoriu raudono lūpją ne tik vakarais, grįžusi po
dažio ir aukštakulnių... Nenoriu
kovos su pasauliu, bet ir rytais,
prabangaus juodo kostiumėlio,
kas kad nebus kada raudonai
ant kurio negali matytis nė
pasidažyti lūpų...
mažiausia dulkelė... Ir užkariaut
Pakelsiu akis nuo telefono ar
nieko nenoriu... O labiausiai man
kompiuterio ekrano ir pažvelggaila tų žibuoklių, kuriomis ką tik
siu Tau akis... Nors beprotiškai
džiaugiausi, o štai po kelių akisunku žiūrėti į akis... Ir net jeigu
mirkų jas paslėpė sniego pluta...“

Būna laikas, kai esi tiek stiprus, kad gali kaukšėti aukštakulniais ir drąsiai eiti užkariauti
pasaulio. Būna laikas, kai žvelgi
į žmogų ir matai jo veidą, matai,
kaip jis pildo darbo knygą smulkia rašysena, pridėdamas dar ir
reikalingų atlikti darbų skaičių,
matai, kaip išpila jau atšalusią
kavą, nes nebuvo kada išgerti...
Tačiau ateina laikas, kai darbo
knyga lieka neatversta, kai žvelgdamas į šalia esantį matai tik
žmogaus akis, kurios rėkte rėkia:
„Viskas... Daugiau nebegaliu.
Pasaulio išgelbėti aš nesiimsiu“.
Esu įsitikinusi, kad kai žmogus
pasako „nebegaliu“, jis dar turi
jėgos, kad ir iš paskutiniųjų,
kad ir „per negaliu“, tačiau
tada, kai jis nutyla ir nebeištaria
nieko, yra momentas, kai lieka
tik pažvelgti į akis – bet pažvelgti
ne kažkur lekiant, greitai, o nuoširdžiai. Ir visai nereiškia, kad jį
pasaulis nugalėjo, tiesiog atėjo
laikas, kai aukštakulnius bent
laikinai reikia padėti į dėžutę...
Tegul madinga tampa žiūrėti į
akis...
O juk ir Jūs tikite, kad sniegu
užklotos žibuoklės tik saldžiai
pamiegos ir vėl pakels galveles į
saulę...

Prie pat Anykščių stūkso vienas didžiausių Lietuvos piliakalnių – Šeimyniškėliai.
Dar tarpukariu istorikas, Lietuvos universiteto profesorius Eduardas Volteris kartu su didžiu mūsų
krašto patriotu, romantiku, rašytoju Antanu Žukausku - Vienuoliu
ieškojo karaliaus Mindaugo pilies
likučių, ieškojo bent jau menkiausios smulkmenėlės, kuri galėtų
patvirtinti, įtikinti, kad mes esame
Mindaugo tėvonijos miestas.
Baidare ar pėsčias keliaudamas,
kartais nakvynės upių pakrantėse
apsistodamas, ieškojo karalių Lietuvos įdomybių. Prie Latavos upelio intako surado mistišką vietą.
Juk ir jam skambėjo tas vardas labai panašiai kaip tėvynės Lietuvos,
juk ir jis kėlė hipotezes, kad nuo
šio upelio ir tėvynės vardas galėtų
būti kilęs. Juk šalia upelio stūkso
paslaptinga kalva, Karalienės kapu
vadinama. Netoliese nuo seno
Šventojoje buvusi kietu žvirgždu

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Šiame beprotišku greičiu
lekiančiame pasaulyje nevalia
sustoti. Jeigu tik stabtelsi, būsi
„lūzeris“. O jeigu sustosi ilgesniam laikui, pasaulis apie tave
apskritai pamirš. Mes taip įpratę
bėgti, kad frazė „neturiu laiko“
tapo sėkmingo žmogaus vizitine
kortele. Neturėti laiko – madinga, visur suspėja tik tie, kurių
dienotvarkėje – išvesti į lauką
šunį, nušluostyti vaikui nosį ir
išplauti grindis. Jeigu tavo laikas
suplanuotas mėnesiui į priekį
– sveikinu, tu tinkamai gyveni

skambanti, dugnu šviečianti brasta,
apie kurią, kaip viduramžių kariuomenių perkėlą, pasakodavo eigulys
Versinskas, Latavos senolis, toks
pat istorijos mylėtojas. Tuomet tad
ir kilo mintis, kad netoliese slypi ir
dar vienas piliakalnis, kuris saugo
karūnavimo paslaptį. Studentas
Petras Butėnas, sėdęs ant dviračio,
iškeliavo profesoriaus E. Volterio
pasiųstas išžvalgyti tyrinėtojams
labai svarbaus trikampio tarp Viešintų, Anykščių ir Troškūnų. Deja,
buvo pats vasaros gražumas, pavojingas atlaidų laikas ir studentui
nepavyko, nors geidžiamas piliakalnis dunksojo prie pat smėliakelio, vedančio per Šilą iš Andrioniškio į Palatavį. Tuomet tas kalnas
buvo mišku dar neužaugęs...
Tuomet ten netoliese dėdės
bandą ganė Stasys Dalinda. Jau
pradžios mokykloje šį tą apie Liegyvenimą.
Tomis dienomis, kai „neturiu laiko“, gyvenu visai kitokį
gyvenimą. Rytinę kavą geriu
jau beveik išeidama pro duris,
kačių glostymą atidedu vakarui,
o telefono iš rankų nepaleidžiu
visą dieną – taip, mano misija priversti suktis pasaulį į tą
pusę, į kurią pageidauju. Bet
iki pasaulio užkariautojos man
dar toli... Tada, kai nuspręsiu
paminti pasaulį sau po kojom,
lūpas pasidažysiu ryškiai raudona spalva, dėvėsiu tik juodą
griežtą kostiumą ir būtinai kaukšėsiu aukštakulniais. Ir, žinoma,
nežiūrėsiu į akis... Neturėsiu
laiko tokiems nereikšmingiems
dalykams. Jau pastebėjau, kad
kartais diena nueina „velniop“,
kai „leidi“ sau pažiūrėti kitam
į akis.
Gana, jau vakar visą vakarą
„papylė“ vienos akys... Tiesa, tai nebuvo diena, kai ėjau
užkariauti pasaulio – kaip gali
jį užkariauti avėdamas kedus?
Aukštakulniai gulėjo kampe, nes
baisiai nutrynė kojas... Todėl
teko atrodyti prastai – kedai,
džinsai, vos vos paryškintos
lūpos – kvailas būtų pasaulis,
jeigu pasiduotų tokiai užkariau-

tuvos didybę sužinojęs, paauglys
mėgdavo užkopti į paslaptingojo
kalno viršūnę, žvelgti į tolumas,
Latavos upelio slėnį ir kadaise čia
kunkuliavusį gyvenimą įsivaizduoti. Kariai, kunigaikščiai, na ir pats
karalius Mindaugas jo mintyse
nuolat kirbėjo. Bandė kalno viršūnėje kasinėti. Prisikasęs akmeninio
grindinio fragmentus bei pelenų ir
nuodėgulių sluoksnį, tuoj pat sumetė, kad čia stovėjusią pilį sunaikino gaisras.
Romantika baigėsi pokariu, kuomet padėjo narsiems partizanams,
naujųjų laikų Lietuvos kariams,
kurie į kovą su kunigaikštiška narsa prieš nuožmius priešus pakilo,
nors pergalės aušros matyti nebuvo, bet kaip senovės didžiavyriai
ant laisvės aukuro aukojosi. Patriotų kraujas įkvėpė ir naujai laisvei,
ir dar vienam prisikėlimui brandi-

Vienintelis Lietuvos karalius
Mindaugas įamžintas meistro Jono Tvardausko skulptūroje.

VIETOS IR VARDAI
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Germanavičių Viešintos...

Plėšiko karjerą VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ Vytautas Germanavičius pradėjo, kai šiai įstaigai vadovavo Gintaras
Kerbedis.

Atokiame Viešintų miestelyje vos ne kas antras vietinis gyventojas - aktorius.
(Atkelta iš 1 psl.)
Pardavėja žino, kada teatro
diena!
Po vieną Germanavičiai neskambėjo. Nors abu jie turėjo atskirus
teatrus, abu režisieriai lyg ir dirbo
atskirai, tačiau jiedu kažkaip pasąmonėje plakėsi į vienį. Gal ne visiems... bet, rašydamas kurio nors
iš sutuoktinių vardą, mechaniškai
rašei ,,ir“.
Likus kelioms dienoms iki mirties Vytelis gavo ,,Aukso paukštę“
- aukščiausią meno megėjams skiriamą apdovanojimą. O 2013-ųjų
metų kovo 27-ąją Germanavičiai
abu kartu, lyg patvirtindami mano
teoriją, kad buvo neišskiriami, išėjo. Jiedu mirė ir simbolinę - Tarptautinę teatro dieną.
Ekspertai nustatė, kad poros
mirties priežastis - apsinuodijimas
smalkėmis. Galina mirė sulaukusi
53-ejų, Vytautas - 52- ejų metų.
Pirmoji Germanavičių pradėjo ieškoti sunerimusi Anykščių
kultūros centro direktorė Dijana
Petrokaitė - režisieriai nepasirodė
rytiniame pasitarime, o telefonais
buvo nepasiekiami. Nuvykus į
Viešintas ir į pagalbą pasitelkus
specialiųjų tarnybų pareigūnus,

buvo patekta į šeimos namą, kur
rasti mirę režisieriai.
Kai Germanavičiai mirė, buvau
užsienyje, tad laidotuvėse nedalyvavau. Buvau nusprendęs, kad
tokio dydžio mieteliui kaip Viešintos ,,priklauso“ tik vienos kapinės.
Atkakliai, kaip dera tikram vyrui,
,,šukavau“ senąsias Viešintų kapines, ieškodamas Germanavičių
šeimos kapo. Kaip nėra, taip nėra...
Po ilgo vargo ryžausi nueiti į parduotuvę ir pasiteirauti pardavėjos.
,,Jie šiomis dienomis ir mirė, juk
šiandien Teatro diena“, - išgirdusi
klausimą apie Germanavičių kapą,
kalbėjo pardavėja. Na, rask tu Lietuvoje dar vieną miestelį, kur krautuvės pardavėja žino, kada Teatro
diena!
Viešintose nuo 1984-ųjų
Abu Germanavičiai baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos
režisūros studijas Klaipėdos fakultetuose. Į Viešintas šeima atvyko
1984-aisiais.
Galina dirbo Anykščių kultūros
centro Viešintų skyriaus meno vadove, Anykščių A.Vienuolio gimnazijoje - teatro mokytoja. 1997
metais ji Viešintose sukūrė vaikų
folkloro teatrą ,,Žaginys“. Savo

Viešinų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro mokytoja
Virginija Macijauskienė buvo ir Galinos, ir Vytauto mokinė.

spektaklius ,,Žaginys“ vaidino
Lietuvos miestuose ir miesteliuose, rodė juos Vilniaus ,,Lėlės“,
,,Elfų“, Keistuolių, Valstybinio
akademinio dramos teatro scenose, dalyvavo Pasaulio lietuvių bei
moksleivių dainų šventėse, vaidino
renginiuose Prezidentūroje. Teatras
dalyvavo festivaliuose Suomijoje,
Japonijoje, Lenkijoje.
2000-aisiais G. Germanavičienės
vadovaujamas teatras ,,Žaginys“
tapo Lietuvos kultūros ministerijos įsteigtos nominacijos ,,Aukso
paukštė“ laureatu, o 2003-aisiais
teatras antrą kartą nominuotas
šiam apdovanojimui.
Vytautas visą gyvenimo Viešintose laiką buvo miestelio kultūros
namų direktoriumi, vėliau dirbo ir
Anykščių A.Vienuolio gimnazijos
režisieriumi ir teatro mokytoju.
Vytelis su Viešintų klojimo teatru
pastatė dešimtis spektaklių ir kone
kiekvienais metais tapdavo respublikinių klojimų teatrų krivulių ar
kitų teatro festivalių laureatu.
V.Germanavičius sukūrė kelis
epizodinius vaidmenis kino filmuose (sukūrė epizodinį traukinio
keleivio vaidmenį filme ,,Mėnulio
Lietuva“ (Lietuvos kino ir ,,CineMark“ studijos, režisierius Gytis
Lukšas, 1997 m.), partizano V.

Vitkausko-Saidoko vaidmenį filme ,,Vienui vieni“ (Lietuvos kino
studija, režisierius Jonas Vaitkus,
2004 m.), epizodinį vaidmenį filme ,,Duburys“ (Lietuvos kino
studija, režisierius Gytis Lukšas,
2009 m.)), kartu su kitais Viešintų
klojimo teatro aktoriais vaidino televizijos filme ,,Velnio išvarymas
iš Mykolų kaimo“ (režisierius Algimantas Puipa, 1996 m.).
V. Germanavičius buvo apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos Boriso Dauguviečio premija
(1994 m.), Gintaro ordinu X tarptautinėje klojimo teatrų krivulėje
Klaipėdoje (1997 m.), o 2013-aisiais jam įteikta ,,Aukso paukštė“.
2001 metais G. ir V. Germanavičiai apdovanoti Teresės Mikeliūnaitės Anykščių rajono kultūros
premija.
Ateina žalčio pavidalu...
Stabtelėjau prie kultūros namų,
kuriuose beveik trisdešimt metų aidėjo Germanavičių juokas. Galina,
tikiu, juokėsi tyliau, o Vytelio juokas turėjo labai garsiai skardėti.
Timptelėjau kultūros namų rankeną. Užrakinta. Už kampo prisiglaudę du vyriokai ,,ramino“, kad
ne tik kultūros namuose, bet ir
apskritai visose Viešintose nebedaug gyvų likę. Vyrai turėjo maišą,
kažką jame čežino. Vienas jų, vardu Rimas, sutiko nusifotografuoti,
o antrasis sakė nesifotografuosiąs,
nes iš namų išėjęs turėdamas užduotį nupirkti tam tikrų prekių.
Natūralu, kas turi užduotį, tam
dera konspiruotis, bet spėju, kad
konspiratorius pirkęs ne tik tai, kas
buvę užrašyta iš anksto sudarytame sąraše.

Robertas Raišelis kalba, kad dirbdamas Viešintų kultūros namuose nuolat jaučiąs, lyg Germanavičiai būtų šalia.

Kiek vėliau susitikau su
R.Raišeliu, V.Germanavičiaus įpėdiniu, tapusiu Viešintų kultūros
namų vadovu. R.Raišelis, kaip ir
daugelis viešintiškių, buvo Germanavičių mokinys, pradžioje lankė
Galinos vaikų folkloro teatro ,,Žaginys“ užsiėmimus, vėliau vaidino
VytelioViešintų klojimo teatre. Pasak Roberto, Galina mokė teatro,
vaidybos pagrindų, o ko mokė Vytelis - sunkiau atsakyti, gal laisvumo, atsipalaidavimo.
,,Anykštos“ paklaustas, ar Germanavičiai buvo visiškai įsiintegravę į Viešintas, ar buvo kiek
nuošaliau nuo bendruomenės ir
jos reikalų, R.Raišelis dėstė, kad
jiedu Viešintose buvę savi ir, matyt, gerai jautęsi. Devintajame dešimtmetyje miesto žmonės (Galina
tikra vilnietė, Vytelis - kaunietis)
atvyko į gilų Lietuvos užkampį ir
liko jame iki gyvenimo pabaigos.
,,Į derlingą dirvą nukritau“,- sakydavo Vytelis. Matyt, jam čia buvo
gerai“, - kalbėjo R.Raišelis.
Jis sakė nejaučiąs komplekso,
kad neišvengiamai bus lyginamas
su Germanavičiais. ,,Nesijaučiu
jų darbą perėmęs. Pradžioje buvo
kalbų apie teatro išlaikymą, bet teatrą juk gali išlaikyti tik režisierius,
tam tikrą mokslą baigęs žmogus.
Norint tęsti jų darbus, reikia būti
tokiam kaip jie.
Nesijaučiu taip, tarsi niekad iš
jų šešelio neišeisiu arba kad aš geresnis už juos pasidarysiu. Tiesiog
dirbu savo darbą, turiu subūręs
kaimo kapelą, Anykščių teatre laisvalaikiu pavaidinu“, - ,,Anykštai“
kalbėjo Viešintų kultūros namų
vadovas.
(Nukelta į 11 psl.)

Šioje knygoje aprašyta Vytauto Germanavičiaus kelionė per Baltijos jūrą.
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STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS ANYKŠČIŲ RAJONE
2019 m. balandžio 1–30 darbo dienomis Anykščių rajono
gyventojams bus nemokamai
išvežamos
stambiagabaritės
atliekos – seni baldai, baldų
dalys, buitinė technika.
Seniūnijų gyventojai turi
iš anksto registruotis savo
seniūnijose atliekų išvežimo
grafikuose nurodytais tel.
Anykščių miesto gyventojams registruotis nereikia.
Kilus klausimams kreiptis
tel. (8 381) 5 14 78 arba el.
paštu info@anykom.lt.
Minėtas atliekas prašome
sudėti paskirtą išvežimo dieną
šalia individualių (privačių)
namų valdų nuo 8.00 valandos ryto.

Mišrios buitinės atliekos,
statybinis laužas, lengvųjų automobilių, motociklų detalės ir
padangos, tekstilės gaminiai,
bioskaidžios atliekos – nebus
išvežamos, todėl prašome šių
atliekų nedėti šalia namų valdų.
Primename, kad statybines
atliekas (smulkaus būsto remonto) bei padangas nemokamai iš gyventojų priima atliekų
priėmimo ir laikino saugojimo
aikštelėje, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščiai (mob.
8 696 79996), o bioskaidžias
atliekas nemokamai
priima
bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje Šeimyniškių k.
(mob. 8 650 84127).

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS SENIŪNIJOSE

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO
GRAFIKAS ANYKŠČIŲ MIESTE

Užsak. Nr. 391

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!
2019 m. balandžio 9 d.
Anykščių rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos
ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų
surinkimo akcija, kurios metu
iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir
organizacijų nemokamai bus
surenkamos:
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
Lempos (turint tik lempų
atliekas, važiuojama atsižvelgiant į jų kiekį);
Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.
Sumokant atliekų turėtojui
bus surenkamos:

akumuliatorių atliekos;
Eksploatuoti
netinkamos
transporto priemonės.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdantiems
asmenims, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti
alyvų ir kitų gaminių atliekas.
Šiuo metu taip pat vyksta
įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas
„Mes rūšiuojam“, prie kurio
dar galite prisijungti, rūšiuoti
atliekas, rinkti taškus ir keisti
juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją
apie projektą „Mes rūšiuojam“,
prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt

balandžio 4 d. registruotis
e-paštu atliekos@atc.lt arba
telefonu 8 5 206 09 01.
Norintys priduoti savo
nebenaudojamą automobilį
arba pateikti informaciją
apie kiemuose be priežiūros
paliktus nebenaudojamus
automobilius ar nelegalius
transporto priemonių
ardytojus, turėtų rašyti
e-paštu atliekos@gia.lt arba
skambinti telefonu 8 600
900 30.
Elektros
ir
elektroninėje
įrangoje bei baterijose ir
akumuliatoriuose
esantys
metalai, rūgštys ir kitos
kenksmingos
medžiagos
kelia didelę grėsmę žmogaus

sveikatai ir gamtai. Šių atliekų
negalima maišyti su kitomis
buitinėmis atliekomis. Jas
reikia rūšiuoti, rinkti atskirai
ir atiduoti atliekų tvarkytojui.
Alyvų, oro, kuro, tepalo
filtrų, amortizatorių atliekose
esančios medžiagos taip pat
kelia pavojų aplinkai ir žmonių
sveikatai. Patekusios į vandenį,
gruntą, atmosferą, jos užteršia
pavojingomis, kenksmingomis
ir toksiškomis medžiagomis.
Kiekvienas alyvų, oro, kuro,
tepalo filtrų, amortizatorių
turėtojas rūšiuodamas atliekas
ir jas atiduodamas atliekų
tvarkytojams
perdirbti
ir
pakartotinai panaudoti padeda
saugoti aplinką ir tausoti
gamtos išteklius. Naudojimui
netinkamas,
nevažiuojantis

automobilis yra taršos šaltinis:
iš jo į dirvožemį gali ištekėti
aplinkai žalą darantys skysčiai
(kuro, alyvos likučiai, įvairios
rūgštys), išdaužyti automobilio
stiklai ne tik teršia aplinką,
bet ir gali sužeisti greta
žaidžiančius vaikus. Plastikas,
guma, alyva, padangos ar
kitos automobilyje esančios
medžiagos,
pakliuvusios
į aplinką, ilgai nesuyra, o
netinkamai deginamos dar
ir užteršia orą. Daugiau
informacijos
apie
atliekų
tvarkymą, atliekų rūšiavimą,
atliekų
surinkimo
vietas,
netinkamo atliekų tvarkymo
žalą aplinkai bei žmonių
sveikatai – www.gia.lt, www.
eei.lt.
Užsak. Nr. 392

Jeigu Jūsų įmonė,
įstaiga ar organizacija bei
Automobilių hidraulinių (te- Jūsų įmonės, įstaigos ar
palinių) amortizatorių atliekos organizacijos darbuotojai
(yra išimčių);
arba gyventojai turi
aukščiau išvardintų atliekų,
Automobilinių ir pramoninių prašome iki 2019 m.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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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.
Batuotas katinas
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kovingiausios šeimos
12:55 Brazilijos gamtos stebuklai. Pakrantės rojus
13:50 Puaro 13 N-7 Numirėlio
kvailystė
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21:30 Laisvės kaina.
Disidentai. N-7
22:30 Mėnesienos magija
N-7
00:05 Skyrybų košmaras
N-14
06:05 “Tomas ir Džeris” (k)

06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:25 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:25 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
08:55 Anapus tvoros
10:35 Kosminis krepšinis
12:15 Superšuo N-7
14:00 Gražuolė ir pabaisa
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7.
21:00 24 valandos gyventi
N14
22:50 Myliu tave, žmogau
N14
00:50 Ji man – ne pora (k)
N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Svajoklis Badis” N-7
13:10 “Druska brangesnė už
auksą”
15:00 “Mažylio atostogos”

N-7
17:00 “Simpsonai” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:00 “Mechanikas: sugrįžimas” N-14
00:00 “Karklų žmogus” S
(kart.)
06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras “Savickas Classic” (k).
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k)
N-7
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
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:35 “Džino viešnagė
Italijoje”
13:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas”
N-7
16:30 Čepas meta. N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris Lietkabelis.
19:30 “Žiurkių medžiotojas”
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva”
N14
23:30 Kikboksininkas 5.
Atpildas (k) N14
01:15 Naujoji karta Z (k) S

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 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 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
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”

11:00 Bus visko (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:56 Orai.
21:58 Telefoninė loterija
1634.
22:00 Machinatoriai N14
23:50 “Judantis objektas”
N-7
00:45 24 valandos gyventi
(k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” (kart.)
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:30 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.

19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Auksiniai svogūnai”.
N-7
22:30 “Katastrofiškai nesėkmingas filmas” N-7
00:10 “X mutantai” N-14
06:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
06:55 “Būk ekstremalas” (k)
N-7.
07:25 “Stoties policija” (k)
N-7
08:25 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:25 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:25 “Kobra 11” (k) N-7
11:25 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:30 Slėgis N14
23:20 Misija “Neįmanoma” 2
(k) N-7
01:45 “Iliuzija” (k) N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”
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06:50 “Būrėja” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:30 “Akloji” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Gaminame namie su
Reičele Alen”
13:00 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
23:10 Mirtinas ginklas 2 N14
01:25 Holivudo žmogžudysčių skyrius (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labdaros koncertas
„Vaikai vaikams“. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 TV daktaras.
Reumatas. Kaip išsivaduoti iš
skausmo?
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“.
15:35 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
19:35 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
21:55 Transcendentinis garsas.
23:10 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
23:35 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
00:20 Vasarvidžio nakties
sekso komedija N-14 (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios
unikalios istorijos” (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”
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gelmėse slypinčios
unikalios istorijos” 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 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis”
N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:00 “Išeities kodas” N-14
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „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 „Kita moteris“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kita moteris“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“ N-7.
00.40 „Vėjas į veidą“ N-7.
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13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Pabaisiukas
Bansenas”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Bjauri tiesa N14
22:55 “Senjora” N-7
00:30 “Likimo šešėlis” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“. (kart.).
07:00 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:25 Auto Moto (kart.).
07:40 Grizis ir lemingai
07:50 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė. Visuomenės
aktualijų laida.
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
13:55 Pasaulio lietuvių žinios. (kart.).
14:20 Dauntono abatija 2
N-7 (kart.).
15:10 Išsamus pranešimas.

Demaskuotojas. Sistemos
auka
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Paskubėję gyventi
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Rokis N-14
23:30 Raoulis Ruizas. Kino
vizionierius
00:35 DW naujienos rusų
kalba.
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 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.)
N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7

19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 2” S
00:50 “Nuodėmių daktaras”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“ 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 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2019 m. kovo 30 d.

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 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 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 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
15:05 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Juodoji aušra N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Machinatoriai (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” (kart.)
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių ūkis”. (kart.)
08:20 “Gardu Gardu”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.

19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kietas riešutėlis”
N-14
00:40 “Kaulai” N-7
06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Stoties policija” (k)
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Vienišas vilkas
Makveidas N14
23:10 Slėgis (k) N14
01:00 “Juodasis sąrašas”
N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”

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 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras
3 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 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Iškyla prie Kabančios
uolos 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
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Nors mirk iš gėdos N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Juodoji aušra (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.)
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Artimi priešai” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
23:40 “X mutantai” N-14
00:40 “Kaulai” N-7
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Pavojus. Oro upės N-7
22:50 Vienišas vilkas
Makveidas (k) N14
01:00 “Juodasis sąrašas” N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”
13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Pabaisiukas
Bansenas”
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
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13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Pabaisiukas
Bansenas”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
17:30 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Kritimas iš padangės N14
23:00 “Senjora” N-7
00:30 “Likimo šešėlis” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 „Led Zeppelin in
Jazz“. (kart.).
07:15 Grizis ir lemingai
07:25 Kaimynai piratai
(kart.).
07:40 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:05 Mokslo sriuba. (kart.).
08:30 Kultūringai su
Nomeda. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14:00 Auto Moto (kart.).
14:15 Paskubėję gyventi
(kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas.
Ar gyvūnai geba jausti?
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai

16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Leninas. Žlugęs mitas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Žanas Polis
Belmondo. Žvilgsnis į save
00:40 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.)
N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,

pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Keleiviai” N-14
22:50 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
23:50 “Daktaras Hausas”
N-14
00:50 “Nuodėmių daktaras”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“ 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 „Miškinis“ N-7.
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voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Šalta mirtis N14
23:00 “Senjora” N-7
00:30 “Likimo šešėlis” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 „Chopin Jazz Inn“ su
Evelina Sašenko. (kart.).
07:15 Grizis ir lemingai
07:25 Kaimynai piratai (kart.).
07:40 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:05 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:30 Stambiu planu. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:45 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:15 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“. (kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas.
Merapis – liepsnojantis kalnas
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Archeologinės Alpių
paslaptys. Slėpiningos imperatorių pilys
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Ledi Makbet N-14
23:00 Florencija ir Uficių
galerija
00:30 DW naujienos rusų
kalba.
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 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Pagrobti vaikai” N-14

22:50 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 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.
Savivalė“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
Karščiausių naujienų dešimtukas. 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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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 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 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
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7
10:25 “Namai, kur širdis”

11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Šešėlių namai N14
00:10 “Judantis objektas”
N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Sučiupus nužudyti”
N-14
00:00 “X mutantai” N-14
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Žmogžudysčių sąrašas N14
23:00 Pavojus. Oro upės
(k) N-7
00:50 “Juodasis sąrašas”
N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”
13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Pabaisiukas
Bansenas”

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 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 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.
16:40 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 Tikroji padėtis N-14
01:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 “Mano likimas” N-7
14:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
15:05 “Dvi šeimos”
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2 penktadienis.
N-7.
20:30 Bornas. Absoliutus
pranašumas N-7
22:45 Šeimos susitikimas
N14
00:45 Bendrabutis S
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Zootropolis” N-7
21:45 “Karibų piratai.
‘Juodojo perlo’ užkeikimas”
N-7
00:40 “Lemtingas posūkis 2.
Aklavietė” S

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imtynės” N-7
21:30 Kai nesiseka, tai nesiseka N14
23:35 Žmogžudysčių sąrašas (k) N14
01:30 “Juodasis sąrašas”
N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”
13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Amžina meilė” N-7

14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė. N14
23:05 “Senjora” N-7
00:45 “Likimo šešėlis” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:00 Euromaxx. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:20 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas.
Zoologijos sodas – laukinės
gamtos vizija
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Kaimynai piratai
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).

18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai.
19:15 Cary Grantas. Kita
veidrodžio pusė
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:15 Ketvirtasis prezidentas.
23:20 Anapus čia ir dabar.
00:05 DW naujienos rusų
kalba.
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 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Gautas iškvietimas
3”. N-14
22:30 Eurolygos rungtynės.

Madrido “Real” – Kauno
“Žalgiris”.
00:45 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.13 Programa.
06.14 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.
Karščiausių naujienų dešimtukas. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ 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 „Miškinis“ N-7.
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17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:10 Apalūza N14
01:25 “Likimo šešėlis” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaimynai piratai
(kart.).
07:55 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:20 Garsiau. (kart.).
08:45 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:15 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas. Retieji žemės metalai
– aukštųjų technologijų
ateitis
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji
Boružėlė

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste. Japoniški
skėčiai
19:39 Šimtas reginių senoviniame mieste. Meniškos
lėlės. Aštuonkojų gaudymas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas.
Fantomų gniaužtuose N-14
23:05 Gražiausia filmų muzika.
00:05 DW naujienos rusų
kalba.
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 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.)
N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
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 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Siuntinys” N-14
23:55 “Keleiviai” N-14
(kart.)
01:40 “Pjūklas 2” S (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Čempionai.
07.30 Atliekų kultūra.
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 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“
(kart.).
07:00 Gimusi būti Koko
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3.
Nesutramdomas Nilas
12:55 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai“.
Gyvybės katilas
13:50 Džesika Flečer 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 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas.
23:00 Piršlys N-14
00:40 Florencija ir Uficių
galerija (kart.).

06:20 “Tomas ir Džeris” (k)
06:45 “Žvėrelių būrys”
07:10 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:40 “Neramūs ir triukš-

mingi”
08:10 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:40 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:05 Kempiniukas
Plačiakelnis
10:45 Katės ir šunys N-7
12:25 Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų N-7
14:45 Nuogas ginklas: iš
policijos metraščių N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Kaip prisijaukinti
slibiną
21:00 Viskas tik prasideda
N14
22:50 Griaustinis tropikuose
N14
00:55 Bornas. Absoliutus
pranašumas (k) N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai”
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 “Nauji Džonio
Kapahalos nuotykiai”
12:55 “Žvėrelių maištas”
N-7
14:45 “Havajai 5.0” N-7

15:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
17:30 “Namų idėja su
IKEA”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7
21:00 “Silvana” N-14
22:55 “Sėkmės, džentelmenai!” N-7
01:00 “Karibų piratai.
‘Juodojo perlo’ užkeikimas”
N-7 (kart.)

07:00 “Vaikai šėlsta”
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio komandinis čempionatas.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:40 “Džino viešnagė
Italijoje”
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:25 “Nusikaltimų miestas” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Neptūnas.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Misija “Neįmanoma”
3 N-7
00:35 Laivas vaiduoklis
N14

2019 04 06
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)
11:40 “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”
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Šaltas variklis
22:55 Teisė tuoktis N-7
00:45 Apalūza (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Mindaugas Urbaitis.
Baletas „Procesas“.
13:15 Rasos lašeliai 2018.
III koncertas.
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.

16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Denis Rouzas iš
Brodvėjaus N-14
22:25 Orkestro muzikos
koncertas „Muzika sielai“.
24:00 Skrendam (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios
unikalios istorijos” (kart.)
N-7
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Žaidimų balsas”. N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pragaro kelias.
Rusija” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Pasaulio rali-kroso
čempionatas”.
19:00 “Amerikos dievaitis”
N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Skrydis” N-14

00:50 “Pagrobti vaikai”
N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
07.55 „Pavojingiausios
kelionės. Gvinėja“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios
kelionės. Gajana“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Senieji mokyklos ryšiai“
N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Florencija“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 Nežinoma
Čekijos Lietuva. Jonas
Basanavičius ir Praha.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“
N-7.
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Kryžiažodis „Lava“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt,
įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išprendusių kryžiažodį
gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Vasario 23-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Ieva“ teisingas atsakymas - GIBRALTARAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 60 skaitytojų. Tai anykštėnai
R.Šulnienė, B.Augulienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė,
D.Varnienė, E.Tamulėnienė, R.Kavoliūnienė, A.Kavolienė, R.Budrienė, R.Venclovienė,
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, A.Skaržauskienė,
V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, J.Mieželienė, A.Lunevičius,
Z.Vanagienė, R.Purvėnienė ir O.Arienė;
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; V.Stazdienė,
D.Sudeikienė ir R.Puolis iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš
Šovenių; M.Baltrūnienė iš Piktagalio, S.Želnienė iš Maželių, O.Petronienė iš Smėlynės,
S.Steponavičienė iš Troškūnų, V.Urbutienė iš Naujikų, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, M.Risakovienė iš Debeikių, R.Vaiginytė iš Aknystų, B.Aukštakalnienė ir J.Sabalienė
iš Kurklių, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, J.Auktakojienė
iš Ukmergės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio,
L.Dobrodiejienė iš Utenos, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, T.Patumsienė iš Vikonių,
A.Kuolienė iš Kunigiškių, K.Rimkuvienė iš Antupių, R.O.Deveikienė iš Mažionių ir
A.Lisauskienė iš Mickūnų.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Ieva“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai,
Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis - atiteks L.GALVANAUSKIENEI iš Anykščių.
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 balandžio 30 d.)

VIETOS IR VARDAI
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Germanavičių Viešintos...
V.Macijauskienė.
Viešintose bibliotekininke dirbanti Vesta Bergmanienė su Germanavičiais drauge dirbo A.Vienuolio
gimnazijoje. Ir ji kalbėjo apie pačių Germanavičių laisvę ir kaip jie
tą laisvę suteikdavo aplinkiniams.
,,Net vaikų fizinius trūkumus jie
paversdavo privalumais. Žiūrėk,
kažkas, gyvenime kompleksuojantis dėl savo antsvorio, scenoje dėl
jo nebekompleksuoja. O paskui
vaikui tas trūkumas nebemaišo ir
nulipus nuo scenos“, - prisiminė
V.Bergmanienė.
Tęsia ,,plėšikavimą“

Viešintų kultūros namuose Galina ir Vytautas Germanavičiai
dirbo beveik 30 metų.
(Atkelta iš 5 psl.)
Kultūros namuose kabo Germanavičių nuotrauka. P. Robertas
sakė, jog dalis viešintiškių patarė
nuotrauką nukabinti, sakydami
,,paleiskite juos“, bet Germanavičius artimai pažinusiam R.Raišeliui
tas mirusių režisierių ,,nepaleidimas“ yra ne tragiškas, o greičiau
malonus.
,,Iš pradžiu, kai dirbdavau salėje,
nuolat lydėjo jausmas - tuoj iššoks
iš kampo Vytelis su kokiu ,,bajeriu“... Salėje kabančioje nuotraukoje - išsišiepę abu, laimingi. Valytoja dažnai žalčių pagauna salėj.
Sako, kaži, ar tik ne Vytelis laksto
su bajeriais. Tik mačiau žaltį - jau
nebėra... Mums abiem su valytoja
nereikia Germanavičių paleisti. Jie
visada yra tarp mūsų. Ir šis žinojimas nespaudžia ašaros. Gal net
atvirkščiai - taip yra geriau“, - savo
požiūrį dėstė R.Raišelis.
Spektakliams nereikėjo afišų
Gyvybės ieškojau Viešintų
pagrindinėje mokykloje daugiafunciame centre. Man netikėtai
pasisekė: mokykloje sutikau mokytoją Virginiją Macijauskienę,
kuri augo Viešintose, vaikystėje
lankė Galinos teatro užsiėmimus,
jau suaugusi - vaidimo pas Vytelį.
,,Kiekvienas jų kūrė atskirai, bet
dalyvavo ir vienas kito veikloje.

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas
Tarp pačių moderniausių
menų nūnai vis populiaresnis
driokstelėjimo menas. Mane tai
nuteikia optimistiškai: šitaip
– gyvai, natūraliai, esmingai! –
praeitis susisiekia su dabartim ir
beveik garantuotai – su ateitim.
Mano pažįstamas senolis, matydamas, kad TV oratorius niekaip
nesumezga galų, atsidusdavo:
– Ką padarysi: nori žmogus
pirstelėt, o nėr iš ko!

Vytelis Galinai turėdavo patarimų
dėl scenografijos, Galina vyrui dėstydavo nuomonę apie vaidybinius
elementus. Pas juos nebuvo jokios
gradacijos. Iš šalies nesuprastum,
kas jų kolektyvuose svarbiausias
- ir režisierius, ir pagrindinio vaidmens atlikėjas, ir vairuotojas visi lygūs, visi draugai,“ - aiškino
mokytoja.
Profesionalių aktorių ar režisierių Germanavičiai neužaugino. Tik Rūta Abraškevičiūtė
Znamenskė baigė teatro vadybos studijas, tad išliko netoli teatro. Pasak V.Macijauskienės,
G.Germanavičienė yra atlikusi
savo mokinių apklausą, po kurios
paaiškėjo, kad teatras jaunuosius
aktorius išlaisvino, suteikė daugiau
pasitikėjimo savimi.
Tęsdamas aiškinimąsi apie Germanavičių santykį su Viešintomis,
prisiminiau, kad nereikia ir didelio
tyrimo. Pats prisimenu, kad kiekvienas mano susitikimas su Vyteliu būdavo mažas spektaklis - jis
visuomet siautėjo, visuomet turėjo
minčių ir įspūdžių, visuomet gestikuliavo. Ir visai nesvarbu, kur jį
sutikdavai: gatvėje, savo kabinete
ar valdžios koridoriuje.
,,Į spektaklius kiekvieną viešintiškį pakviesdavo asmeniškai.
Jau ir kvietimas į spektaklį buvo
spektaklis... Spektakliai Viešintose
buvę anšlaginiai: žiūrovai stovėdavo sausakimšoje salėje“, - dėstė

Vytelio suburti plėšikai ir po jo
mirties tęsia savo darbą. Šis užsiėmimas yra greičiau verslo nei
teatro projektas, bet ką besakysi originalus. Turbūt visi anykštėnai
vienaip ar kitaip buvo susitikę su
plėšikais, kurių pagrindinis darbas
- siauruoju geležinkeliu važiuojančių pramogautojų teatralizuotas
užpuolimas.
Po Vytelio mirties plėšikų lyderio vaidmenį perėmė anykštėnas
Žilvinas Pranas Smalskas. O plėšikais tebedirba buvę Vytelio aktoriai: Liudas Stakus ir Albertas
Pranskūnas bei pats R.Raišelis.
Žygis per Baltiją suplanuotas
Germanavičių sode
1999-aisiais V.Germanavičius
surengė skambų ir visai ne teatrinį renginį. Jis kartu su bičiuliais
Vytautu Žaliu ir Audroniumi Skurvydu irkline kanoja perplaukė Baltijos jūrą. Apie žygį 2000-aisiais
išleista knyga ,,Kanoja per Baltijos
jūrą“. Knygos autorystė nurodoma
pseudonimu Vytautas A.Kanu. Autorinės teisės priskirtos V.Žaliui,
tačiau pirmuoju asmeniu knygoje
kalba Vytelis.
Knyga ,,Kanoja per Baltijos
jūrą“ ir prasideda, ir baigiasi Viešintose.
,,Apie keliavimo prasmę nekalbėjome ir tą ramų 1998 m. birželio vakarą, kuomet mes, trys seni
draugai - Vytautas Žalys, Audrius
Skurvydas ir aš, Vytautas Germanavičius (Vytas, Audrius, kurį tarpusavyje dar vadinome Debesėliu,
ir Vytelis) - sėdėjome gražioje

Šiek tiek judesio. Prie Viešintų mokyklos.
Anykščių rajono Viešintų kaimo
Germanavičių šeimos sodyboje.
Horizontą siekiantis sodas jau seniai tapęs tradicine mūsų trijulės
susitikimų vieta. Čia kilusi ne viena origininali idėja. Ir šį kartą, kaip
visada, kalbėjomės prie degančio
laužo gurkšnodami raudoną vyną.
Aplinka irgi įprastinė: Pifas, lietuviškas sarginis – paprastasis,
gainiojo ežį; dobermanas Pinčius
akylai ir budriai saugojo mūsų ramybę; du katinai - Šiukšlius ir Kipšas - buvo pasiruošę pasinaudoti
mūsų neapdairumu ir bent jau nugvelbti gardesnį kąsnelį nuo stalo.
Ačiū Pinčiui - jiems nepasisekė“,
- kokioje aplinkoje kilo plaukimo
per Baltiją idėja pasakojama knygoje ,,Kanoja per Baltijos jūrą“.
Birželio 26-ąją Palangoje startavę irkluotojai finišavo liepos 8-ąją
Kalmare. Persiirti Baltijos jūrą
nėra labai lengva užduotis. Bet
daug energijos, laiko ir vadybinių
gebėjų reikėjo ir rėmėjų paieškai,
įrangos, aprangų ir t.t. įsigijimui,
galų gale, jachtomis žygyje lydėjusios komandos suformavimui.
,,Giminės ir artimieji išardė
mūsų trijulę, kiekvieną išsiveždami
į namus. Viešintose manęs laukė
iškilmingas sutikimas. Nuostabu,
tačiau ir mažo mūsų miestelio bendruomenei buvo ne vis tiek, kad
vienas jos narių kanoja perplaukė
Baltijos jūrą!“ - skamba knygos
epiloge.

Visi išėjo...
Praėjus vos dviem mėnesiams
po G. ir V.Germanavičių mirties
iš gyvenimo savo noru pasitraukė jų vienturtis sūnus Daumantas.
Antrasis jų sūnus Laurynas mirė
kūdikystėje. Abu, ir Galina, ir
Vytautas, neurėjo nei brolių, nei
seserų.
2013-aisiais dar buvo gyvos ir
Vytelio, ir Galinos mamos. Jos
gyveno miestuose, panašu, kad
dabar nebėra gyvos nei vienos, nei
kitos mamos.
Naujosiose Viešintų kapinėse
Germanavičių šeimos kapas padengtas skaldytų akmenų grindiniu, jį ženklina metalo ažūro
paminklinė kompozicija su dekoratyviniu šeimos narių vardų įrašu. Į šį kapą perlaidotas ir jaunėlis
Germanavičių sūnus Laurynas.
Anykščiuose, A. Baranausko
aikštėje, šalia Anykščių kultūros
centro, bičiulių iniciatyva ir lėšomis pastatytas Galinos ir Vytauto
Germanavičių memorialinis paminklas – skulptūrinė kompozicija ,,Atminties suolelis“ su jo centre augančia obelimi
Nuo 2014 m. tarptautiniame
dokumentinio kino festivalyje
,,Edox“, kiekvieną rudenį vykstančiame Anykščiuose, įsteigta
,,VyGa“ nominacija, skirta Vytauto ir Galinos Germanavičių atminimui.

Apie driokstelėjimo meną arba lietuvis Eurovizijoje
Šitas tautosakos perliukas nūnai blykčioja vis kitomis briaunomis. Visa gudrybė – perprasti,
kada, kokiomis aplinkybėmis
subręsta stiprus šūvis, koks
parakas geriausiai jam tinka ir
t.t. Tam, žinoma, mielai pasitarnauja viešųjų ryšių specialistai,
naujosios technologijos, ekranai
kambariuose ir miestų aikštėse,
vieši ir tik saujelei išrinktųjų
žinomi portalai, – turi gi kažkas
iš driokstelėjimo ir uždirbti?
Ir ką mes matome? Politikai, ypač prieš rinkimus, lekia
paknopstomis, net lygioje vietoje
verčiasi per galvą, net su krūmuose pasislėpusiais anonimais
(šitie tai išvis narsuoliai!) pliekiasi kaip gladiatoriai, o teleserialų herojai bučiuojasi ir mylisi
kur beišmano, t.y. net lėktuvų
pilotų kabinose ir tualetuose, net
kapo duobėje… Kone kasdien
vis naujais kariais pasipildan-

ti plunksnos meistrų armija
neatsikvėpdama raito erotines
ir siaubo scenas, europietina
siužetus, žaižaruoja intelektu bei
keiksmadžodžiais – ir vis dėl to
vienintelio garsaus driokst!
Bet toliausiai šitoj srity, man
regis, bus pažengęs Eurovizijos konkursas. Visi puikiai
supranta (cha, mes jau šaudyti
žvirbliai!), kad vien geru balsu
Europos nesužavėsi, neparklupdysi. Todėl lietuvis, istoriškai
paslaptingas, kaip kipšas gudrus
bei klastingas, patyliukais ima
regzti toli siekiantį tinklą. Jam
(pirmiausia, matyt, prodiuseriui)
iš anksto aišku, kad lietuviškos
melodijos (gir-gir-gir, gar-gargar per ežerėlį…) – nedegtas
molis, todėl drąsiai kloja
suaukotus pinigėlius už švedišką
glazūrą. Kad dėsim, tai dėsim
– kaip sakydavo Pupų Dėdė, iš
visų liupkų!

Mitriam lietuviui taipogi
aišku, kad nuo tautiško vardo ir
pavardės lepią užsieniečio akį
ir ausį gali sutraukti, o liežuvį
suparalyžiuoti. Todėl nedvejodamas renkasi, pvz., itališką ar
abisinišką variantą – svarbu,
kad žodyje tilptų dvi n, dvi z
arba dvi l: pamatysit, šitos
raidelės lemtingą akimirką irgi
iššaus! Klausimas, kokia kalba
dainuoti, mūsiškiui išvis nekyla
– mes jau išaugę iš provincialių
kelnyčių, patriotiško kiemo!
Ir štai kelios dešimtys milijonų TV žiūrovų tuoj tuoj klausysis
lietuviškos lakštingalos…
Gi lietuvių tauta, sustingusi
foteliuose ar aludėse (kokia
intriga, atsakomybė, garbė!),
pasididžiavimo ir laukimo ekstazėje klausosi lemtingų diktoriaus
žodžių:
– Šiais metais Lietuvai atstovauja…

Scenoje pasirodo kažkoks
keistas, nenusakomos išvaizdos
padaras; kad jis keistas, patvirtina ir jo meninis slapyvardis
ekrano kampe – su visais privalomais balsiais ir priebalsiais...
Vaikis (mergikė, o gal transvestitas?) ne tik šauniai plėšia švedišką dainą, ne tik profesionaliai
angliškai švepluoja, bet ir – kaip
dera tikram virtuozui – lygioje
vietoje persiverčia per galvą...
Na pagaliau – tokio dyvo pasaulis dar neregėjo! Driokstelėjo jis
– driokstelėjom ir mes!
Dairomės, klausomės atgarsių, aidų... Keista: ledynų, o gal
iškirstų miškų tyla. Tik po valandžiukės iš visų pusių pasigirsta
kažkoks šnypštimas, panašus į
pradurtą dviračio padangą…
Negana to, mano pašonės kaimynas sutrikęs klausia:
– Pala, o kada gi pasirodys
Lietuva?..

SVEIKATOS ABC
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Atkurti dantys – sugrąžinta sveikata ir
gyvenimo džiaugsmas
Apie šypsenas
Ne tik akys, bet ir šypsena yra
mūsų sielos atspindys. Ji gali ištirpdyti ledus, bendravimo pradžios nejaukumą, nutiesti kelius
į profesinę sėkmę, draugystę ir
partnerystę. Jei negalime pasitikėti
savo šypsena, jaučiamės nepatogiai, negalime atsipalaiduoti ir tikrai prarandame didžiąją dalį bendravimo smagumo bei laisvumo.
CLINIC | DPC klinikos gydytojai
– labai laimingi, galėdami padėti
pacientams užtikrintai, nuoširdžiai
šypsotis, išvengti fizinės bei emocinės sveikatos trikdžių ir kurti įsimintas šypsenų istorijas.
Prarasti dantys – ne tik estetinė
problema
Dantys – sveikatos garantas, nes
jie yra svarbi virškinimo sistemos
dalis. Ir tai tik viena priežasčių,
kodėl medikai vienbalsiai pritaria, kad praradus nors vieną dantį
ilgai nelaukiant būtina jį atstatyti.
Sugedus dantims arba nors vieną
jų praradus, netenkame gyvenimo džiaugsmo ir žalojame sveikatą. Varžomės šypsotis, sunkiau
mėgautis maistu, atsiranda dar
daugiau odontologinių problemų,
be to, ilgainiui gali imti silpti organizmas, nes blogiau sukramčius
maistą tampa sunkiau įsisavinti
reikalingas medžiagas, atsiranda
virškinimo sistemos sutrikimų.
Efektyvus ilgalaikis sprendimas
Šypsenas kuriančio CLINIC
| DPC klinikų tinklo gydytojai
odontologai Simonas Bankauskas
ir Remigijus Laurinčikas aiškino,
kad netekus dantų ir ilgesnį laiką
jų neatstatant, mažėja kaulo kiekis, šalia esantys dantys krypsta
į defekto pusę, priešais esantys
dantys išilgėja. Netekus daugiau
dantų, keičiasi ir žmogaus išvaizda – įdumba skruostai, lūpos, dėl
to nosis ir smakras atrodo atsikišę,
žmogus – vizualiai senesnis. Kenčia ne tik žmogaus išvaizda, sveikata, bet ir savivertė.
„Kuo daugiau dantų netenkame,
tuo labiau apkraunami kiti. Dėl to
dantys migruoja (juda), keičiasi
sąkandis ir jo funkcija.“ – pasakojo gydytojas odontologas S. Bankauskas.
Dantis atkurti galima įvairiais
būdais, tačiau efektyviausias, patogiausias ir labiausiai tausojantis
kitus dantis yra implantacija, kai į
žandikaulį įsriegiamas atitinkamo
ilgio implantas, prie jo pritvirtina-

ma atrama, o ant jos – individualiai
pagamintas vainikėlis.
„Atkuriant dantį implantu nekenkiama greta esantiems dantims,
pavyzdžiui, jų nereikia šlifuoti kas
yra būtina gaminant dantų tiltą.
Dantį atkūrus implantu toje vietoje tiesiogiai stimuliuojamas kaulas, panašiai kaip tai vyksta esant
natūraliam dančiui, sustabdomas
žandikaulio nykimas.“, – kalbėjo
gydytojas odontologas R. Laurinčikas.
Be to, teisingai laikantis individualios burnos higienos ir reguliariai lankantis pas specialistą profesionaliai priežiūrai, implantacija,
kaip rodo praktika, yra ilgalaikis
sprendimas. O tai puiki naujiena!
Į darbą – jau kitą dieną
Minėtų medikų ir jų kolegų atstovaujama klinika turi kuo pasigirti – per veiklos dešimtmetį atliko
daugiau nei 30 tūkst. implantacijų.
Nepaisant implantų populiarumo
ir jų naudos, nemažai gyventojų,
kuriems tokios odontologinės pagalbos reikėtų nedelsiant jos vis
dar vengia ir tą lemia niekuo nepagrįsti mitai.
„Visų pirma, žmones atbaido intervencijos baimė, bijoma pačios
procedūros. Tačiau jos metu naudojami nuskausminamieji vaistai,
dėl ko ji yra visiškai neskausminga, o pacientai gali jaustis tikrai
komfortiškai“, – ramino pašnekovai, pastebintys, kad dauguma
pacientų po procedūros pripažįsta,
kad baiminosi veltui. Klinikos gydytojai pabrėžia, kad jiems labai
svarbi kiekvieno paciento asmeninė istorija – prieš pradėdami gydymą, kruopščiai sukuria ir išsamiai
paaiškina sveikimo planą. Bendradarbiavimas su pacientu, jo nuraminimas, procedūros etapų aptarimas – ne mažiau svarbi CLINIC |
DPC gydytojų darbo dalis nei pats
gydymo procesas.
CLINIC | DPC klinikose pasitelkiamos technologijos ir medžiagos
plačiai naudojamos visame pasaulyje. Jos patikrintos mokslinių tyrimų ir laiko, todėl itin patikimos“,
– sako gydytojas odontologas S.
Bankauskas.
Implantacija vyksta taikant vietinę nejautrą. Pacientams, kurie
labai bijo, siūloma ir sedacija – dalinė trumpalaikė narkozė – sumažinanti baimę ir nemalonius pojūčius. Implantuojant vieną dantį,
operacija paprastai trunka apie 30
minučių.
Gydytojas odontologas R. Laurinčikas pabrėžia, kad pojūčiai

po tokios operacijos dažniausiai
būna net lengvesni nei po danties
šalinimo. O paciento darbingumas
priklauso nuo operacijos apimties
ir individualių organizmo savybių.
Kai kurie jau kitą dieną gali eiti į
darbą, kitiems pooperacinis laikotarpis gali užtrukti ilgiau. Dažniausiai nemalonius pojūčius sukelia
gyjančios dantenos, tačiau gijimo
procesas burnos ertmėje vyksta itin
sparčiai ir po kelių dienų nemalonūs pojūčiai atslūgsta.
To paties vizito metu
Dar vienas mitas, su kuriuo susiduria specialistai – neva, dantų
negalima atkurti per vieną dieną,
nes tai per trumpas laiko tarpas.
„Laikinus dantis galime pagaminti
jau tą pačią dieną“, – tvirtai teigia
CLINIC | DPC gydytojas odontologas S. Bankauskas.
Taupant pacientų laiką ir tausojant jų sveikatą siūloma vienmomentė implantacija, vykstanti to
paties vizito metu iš karto po danties pašalinimo ir netekimo.
„Jos pranašumas – maksimaliai išsaugomas dantenų ir kaulo
kiekis, sumažėja chirurginių procedūrų skaičius, išvengiama kitų
dantų padėties pokyčių, lengviau
atkuriama natūrali estetika bei dažnai išvengiama kaulo priauginimo
procedūrų. Ji rekomenduojama,
kai dantį dėl tam tikrų priežasčių
reikia šalinti ar jo netekus, kai vėliau bus planuojama jį atkurti, arba
kai dantis yra matomi pacientui
šypsantis“, – aiškino gydytojas
odontologas R.Laurinčikas.
Efektyviausi dantų atkūrimo
metodai
Kiekvienas pacientas ir jo gydymas – tarsi graži istorija. Kokią geriausią išeitį šiuolaikinė odontologija
siūlo pacientams, kurių didžioji žandikaulio dalis ar visas žandikaulis yra
bedantis? Tokiais atvejais rekomenduojamas „visi ant keturių“ gydymo
metodika. Unikali „visi ant keturių“
gydymo metodika skirta daugumą ar
visus dantis praradusiems žmonėms,
kuriems iki šiol buvo tradiciškai siūlomi išimamieji protezai. Taikant šią
metodiką vieno žandikaulio dantims
visiškai atkurti, yra naudojami tik 4
implantai.
Šis būdas dažnai padeda išvengti

sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų.
O apatinio žandikaulio dantims atkurti reikia vos 3 implantų, ant kurių
ir tvirtinamas dantų protezas. Atsižvelgiant į individualią situaciją, ant
šių implantų dar tą pačią dieną gali
būti uždėti nuolatiniai dantys.
Visiems šiems prarastų dantų atkūrimo būdams naudojamų implantų
medžiagos yra biologiškai suderinamos, o jų spalva ir kontūrai visiškai
nesiskiria nuo natūralių dantų. Be
to, protezai ant įsriegtų implantų ne
tik atrodo, bet ir tarnauja kaip tikri
dantys.
Naujos kartos keraminiai
dantų implantai – jautriausiems
pacientams
Kartais, dėl polinkio į alergijas ar
lėtines ligas, žmogaus organizmas
yra linkęs implantus atmesti. Tačiau
šiandien, turintiems jautrią imuninę
sistemą ir norintiems atkurti sveiką
šypseną, – yra sukurti specialūs implantai!
Naujosios kartos cirkonio im-

plantai – vienas saugiausių, patikimiausių ir ilgiausiai tarnaujančių
dantų atkūrimo metodų. Cirkonio
dantų implantai yra itin patvarūs
ir natūraliai atrodantys. Vienas pagrindinių cirkonio implantų privalumų yra tai, kad jie į organizmą
neišskiria jokių dalelių, galinčių
sukelti alergiją. Taigi, rinktis cirkonio implantus, visų pirma, rekomenduojama į alergijas linkusiems
pacientams. Šie implantai yra biologiškai suderinti ir tinkami net po
onkologinių ligų gydymo.
„Kiekviena šypsena turi savo
istoriją, o mūsų tikslas ją atskleisti.
Vieni pacientai itin jautrūs skausmui, kiti – galbūt linkę į alergijas.
Kiekvieno dantų būklė ir situacija
taip pat skirtinga, tačiau tikrai visi
gali vėl plačiai šypsotis. Atsižvelgdami į kiekvieno individualią situaciją, esame pasirengę ir sugebame
padėti atkurti tinkamą dantų būklę.
Mes – už drąsias, atviras pasauliui,
kupinas pasitikėjimo šypsenas”! –
su šypsena pokalbį baigia Simonas
Bankauskas.
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spektras
Direktyva. Lietuviško kapitalo
įmonė „Pack Klaipėda“, nuo 2008
metų vienintelė Baltijos šalyse gaminanti kiaušinių pakuotę ir vienkartinius indus iš ekstruduotojo
putų polistireno, gali tapti pirmąja
šalies įmone, kuriai dėl Europos
Sąjungos (ES) draudimų teks užsidaryti arba keisti veiklą,- rašo
„Verslo žinios“. „Kol kas kalbų
apie direktyvą daug, bet nieko
konkretaus nėra. Laikas parodys.
Gal jeigu kreipsimės į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, jie
turės ką mums pasiūlyti“, - viliasi
„Pack Klaipėdos“ vadovas ir bendraturtis Vytautas Butvilas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos
Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorės Ramintos
Radavičienės teigimu, ES praktika yra tokia, kad šalies Vyriausybė kompensuoja dalį prisitaikymo
prie rinkos išlaidų. „Kaip šiuo
atveju pasielgs Lietuvos Vyriausybė, man nėra žinoma“, – dienraščiui teigė ji.
Tyrimas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį
pareiškė laikantis tyrimą dėl jo
rinkimų kampanijos numanomo
susimokymo su Rusija „didžiausiu pramanu per mūsų šalies istoriją“. Jis taip pat perspėjo, kad šio
tyrimo iniciatoriai „bus patraukti
atsakomybėn“, nes jų veiksmai
yra mėginimas „suplėšyti mūsų
didžios demokratijos medžiagą“.
D. Trumpas šiuos komentarus išsakė per susitikimą su savo šalininkais Mičigano valstijos mieste
Grand Rapidse. „Po trejų metų
melo, šmeižto ir apkalbų Rusijos
pramanas – nebegyvas. Tai buvo
ne kas kita, o piktavališkas mėginimas sužlugdyti mūsų istorinę
rinkimų pergalę ir sabotuoti Amerikos žmonių valią“, – pareiškė
jis. Šis susitikimas buvo pirmasis D. Trumpo politinis renginys
nuo praeito savaitgalio, kai JAV
generalinis prokuroras Williamas
Barras paskelbė tyrimo ataskaitos
santrauką, kurioje sakoma, kad
specialusis prokuroras Robertas
Muelleris nerado jokių įrodymų,
jog D. Trumpo kampanija „susimokė arba koordinavo veiksmus“
su Rusijos vyriausybe, siekdama
paveikti 2016 metų rinkimus.
Rektorė. Mykolo Romerio universitete (MRU) rektore inauguruota Inga Žalėnienė. I. Žalėnienė
buvo ilgametė MRU prorektorė,
šio universiteto Teisės mokyklos
Privatinės teisės instituto profesorė. Inauguracinėje kalboje
naujoji rektorė pabrėžė, kad globalus aukštasis mokslas ir apskritai švietimas susiduria su naujais
iššūkiais, kurie turi virsti naujomis galimybėmis. MRU rektorė
pabrėžė, kad ypatingas dėmesys
turi būti skiriamas talentingų tyrėjų, doktorantų, podoktorantų,
vizituojančių profesorių pritraukimui į universitetą, naujų tinklinių
struktūrų kūrimuisi. „Būtinybe
taps lanksčių, inovatyvių studijų
modelių, inovatyvių priemonių ir
metodų kūrimas ir išbandymas“, –
tvirtino ji. Naujo rektoriaus MRU
ieškojo po to, kai šias pareigas
ėjęs Algirdas Monkevičius sausį
buvo paskirtas švietimo, mokslo
ir sporto ministru. I. Žalėnienė iki
išrinkimo ėjo laikinosios universiteto rektorės pareigas.
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Parodos pristatyme piktinosi
kertamais medžiais

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Trečiadienį, kovo 27 dieną, Anykščių L.ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje muziejininkas, kraštotyrininkas Raimondas
Guobis anykštėnams pristatė savo piešinių parodą Nuspalvintas pasaulis.

Bene vienintelis iš žemėlapių, kuris nėra skirtas parapijoms –
Dausuva. Taip Raimondas Guobis vadina savo gimtinę.
Porai dešimčių į pristatymą atvykusių anykštėnų muziejininkas
pasakojo apie jo žemėlapiuose pavaizduotus simbolius ir kodėl kai
kurie jų, nors nėra plačiai žinomi,
atsidūrė parapijų žemėlapiuose. Į
žemėlapius R.Guobis įtraukė, jo
manymu, reikšmingus objektus,
menančius krašto istoriją ir legendas, vietas, primenančias gal ne
pačius žymiausius, bet svarbius
kraštui ir parapijoms žmones. Kai
kurie objektai pavadinti taip, kaip
juos vadina vietiniai žmonės. Taip,
pavyzdžiui, Svėdasų žemėlapyje
atsidūrė „Pentagonas“.
Parodos autorius pasakojo, kad
kartais sulaukia klausimų ir net
kritikos, kodėl žemėlapyje nupiešė
kurį nors vieną, regis, nereikšmingą objektą, o nenupiešė kokio nors
kaimo.
Anykščių krašto žemėlapius
muziejininkas piešė ne seniūnijų, o
parapijų teritorijos pagrindu. Todėl
žemėlapiai su seniūnijų teritorijomis nesutampa, o kai kurie jų, kaip
Surdegio parapija, net nėra tokios
seniūnijos.
R.Guobis kalbėjo, kad žemėla-

piuose gali būti pavaizduoti skirtingi objektai. Dabar muziejininkas susidomėjo medžių žemėlapiu
(R.Guobis antradienio „Anykštoje“
(2019-03-26, „Narbūčių liepos tragedija: ar mes blogesni už okupantus?“) rašė apie nupjautą Narbūčių
liepą, į kurią buvo įkelta koplytėlė, - red. pastaba). Ši tema sulaukė
susirinkusiųjų pritarimo. Kai kurie
anykštėnai atvirai piktinosi Anykščiuose kertamais įspūdingais medžiais. Kai kurie net turėjo patys
nusifotografavę nupjautus didelius, puvėsio nepažeistus medžius.
„Kodėl, kam jie kliudė?“ - piktinosi anykštėnai.
Pristatyme dalyvavę anykštėnai
ragino R.Guobį išleisti žemėlapių
knygelę. Muziejininkas atsakė,
kad jei rastų kas knygelę finansuos
ir tvarkys administracinius leidimo
darbus, jis tai galėtų padaryti.
Parodos autorius, pristatydamas
žemėlapius, nevengė ir juokauti.
Pavyzdžiui, kai jo paklausė, kaip
kilo mintis piešti žemėlapius, kraštotyrininkas pajuokavo, kad „iš
dyko buvimo“.
Paroda,
kurioje
pristatomi

Neatsiejamas muziejininko Raimondo Guobio atributas –
geležinkelininko kepurė – nugulė ant Anykščių parapijos
žemėlapio.

Parodos autorius Raimondas Guobis anykštėnams pasakojo
apie kiekvieną eksponuojamą žemėlapį.
R.Guobio piešti meniniai Anykščių
krašto žemėlapiai, eksponuojama
bibliotekos antrame aukšte. Ji jau

veikia beveik nuo kovo pradžios ir
bus eksponuojama iki balandžio 10
dienos.

Vieniems ,,iki pasimatymo“, kitiems ,,viso labo“

Laikinai mero pareigas einantis Sigutis Obelevičius ir nušalintasis meras Kęstutis Tubis kitame Tarybos posėdyje turės naujus statusus: S.Obelevičius taps tikruoju meru, K.Tubis - eiliniu
Rajono tarybos nariu.
(Atkelta iš 3 psl.)
2017 metais UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojų algoms
išleista 584 tūkst. eurų, 2018 m. - 701
tūkst. eurų. 2017 metais įmonės išlaidos algoms sudarė 36,8 proc. visų
įmonės išlaidų, 2018 m. - 40,1 proc.

,,Anykštos“ neužmiršta
Kurklių S.Kairio pagrindinė mokykla į A.Baranausko pagrindinės
mokyklos pagrindinio ugdymo
skyrių reorganizuota be diskusijų. Tvirtinimui visuotiniame VšĮ
,,Aukštaijos siaurasis geležinkelis“

dalininkų susirinkime pasiūlytos
naujos ,,siauruko“ paslaugų kainos. Tiesa, ,,pamestas“ maršrutas
Anykščiai - Troškūnai - Anykščiai,
todėl tikėtina, kad šis klausimas
dar kartą bus grąžintasRajono tarybai svarstyti.
Baigiantis posėdžiui, Anykščių savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka netiesiogiai pripažino, kad
UAB,,Anykštos redakcija“ leidinių grupė per šios rajono valdžios
kadenciją išsaugojo akivaizdaus
Anykščių žiniasklaidos lyderio poziciją. Jis paskutiniame 2015-2019
metų kadencijos Anykščių rajono
tarybos posėdyje dėkojo rajono
valdžiai, Tarybai bei savo pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui už
bendrą darbą. Dėkojo A.Gališanka
ir žiniasklaidai: ,,Dėkoju ir žiniasklaidai, kuri kritikavo daugiau nei
gyrė, beveik visai negyrė“,- kalbėjo A.Gališanka. ,,Kibirkštis užgydys laikas“, - kalbėdamas apie

Anykščių rajono ligoninės
direktorius Audrius Vasiliauskas - labiausiai kalbintas, taigi, pats įdomiausias
Tarybos svečias.
savo santykių su žiniasklaida perspektyvas sakė A.Gališanka.
Priminsime, jog ,,Šilelis“ ir
,,Nykščiai“ šios valdžios atžvilgiu tikrai buvo pozityvūs, tačiau
A.Gališankai, regis, žiniasklaida
asocijuojasi tik su ,,Anykšta“.

SKELBIMAI
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Iš visos širdies dėkojame giminėms, pažįstamiems, kaimynams iš Kurklių ir Smėlio gatvių, visiems, padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti brolį Kazimierą VAITKŲ.
Sesuo Regina su šeima

Gyvenimas - negailestingas,
Nežiūri amžiaus nei jausmų,
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų.
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą
vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį, brolį Albiną TUMĄ. Už velioniui
parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą
šalia šią sunkią valandą dėkojame visiems - giminėms ir artimiesiems, gerbiamiems kaimynams, klasės draugams, bičiuliams ir pažįstamiems. Tegul ilsisi ramybėje, likdamas mūsų
visų širdyse.
Žmona, dukra su šeima, sūnūs su šeimomis ir sesuo

įvairūs

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemę iki 10
km atstumu aplink Svėdasų mst.
Tel. (8-698) 47840.
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.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
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.
Gali teikti medicinines paslaugas
namuose.
Tel. (8-618) 60231.
Atlieka geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas.
Tel. (8-615) 47417.

parduoda
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 31 d. (sekmadienį) prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 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.

Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, skardinimas, fasadų
dažymas ir t.t.
Tel. (8-685) 68182.
Vidaus apdailos darbai. 20 metų
patirtis.
Tel. (8-685) 86677.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus. Pristato visas medžiagas.
Ilgalaikė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.

IŠKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS.
GAMINAME
PAMINKLUS.
Tel. (8-648) 81663.
LANGAI. BALKONŲ
STIKLINIMAS.
DURYS. TINKLELIAI
NUO VABZDŽIŲ.
Kokybiška produkcija už
protingą kainą.
Suteikiame garantiją.
Tel. (8-670) 55321.

Stogų dengimas, terasos, įvairūs
statybos darbai.
Tel. (8-678) 53169.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com
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

Asmeninis skelbimas
„Anykštoje“,
jeigu jame tik vienas žodis ir
telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuoja 5 eurus,
šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“
redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

„Parama investicijoms į žemės
valdas“ iki 50 000 Eur supaprastinta tvarka (finansuojamas kombainų
ir traktorių įsigijimas) ir „Parama
smulkiems ūkiams“ iki 15 000 Eur
su PVM (galima pirkti ir naudotą
techniką, nereikia drausti ir nėra
kontrolinių metų). Rengiame projektus. Kaina nuo 500 Eur.
Tel. (8-673) 88712.
JAUNOS VIŠTAITĖS!
Balandžio 4 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis,
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis
ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose
7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15,
Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose 10.30,
Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40,
Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose
(prieturgelio)12.10,Daujočiuose12.20,Auleliuose
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00,
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

dovanoja
3 mėnesių kalytę.
Tel. (8-615) 47417.

Vištos, Vištaitės!

Balandžio 2 d. (antradienį) prekiausime Kaišiadorių raj. paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius
dedančiomis vištomis ir 2-3-45-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Svirnai 8.00, Kavarskas
8.10,
Janušava
8.20,
Anykščiai (ūk. turg.) 8.40,
Skiemonys 9.00, Mačionys
9.15,
Burbiškis
9.30,
Rubikiai 9.40, Debeikiai
9.50,
Leliūnai
10.00,
Svėdasai 10.15, Viešintos
15.15, Troškūnai 15.35,
Laukagaliai 15.45, Traupis
15.50, Levaniškiai 16.00.

Tel. (8-699) 12631.

siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje.
Taip pat ekskavatoriaus arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.

Darbas namuose. Reikalingi sraigių, grybų, obuolių supirkėjai.
Tel. (8-618) 25497.

UAB „Farmers Circle“
ieško darbų vadovo
(žemės ūkis).
Atlyginimas nuo 1500
Eur „į rankas“.
Tel. (8-652) 56202.

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com
Utenoje reikalingas vairuotojas ekspeditorius. Kelionės į Europą,
Rusiją.
Tel. (8-698) 43683.

ieško darbo

Traktorininkas, turintis visas kategorijas.
Tel. (8-683) 56366.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Moka geriausią kainą už mišką
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Butą. Gali būti visoks (ir pirmame,
ir penktame aukšte, ir suremontuotas, ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.

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

Automobilį iki 500 Eur su galiojančia TA važinėti kaime.
Tel. (8-671) 75323.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai

Visoje Lietuvoje brangiai - įvairaus brandumo mišką ir žemę apaugusią medžiais.
Tel. (8-625) 44123.
A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą
žaliavą biokurui.
Tel. (8-677) 20998.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Automobiliai

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirtimui. Gali būti su bendrasavininkais, malkinis. 2000 10000 Eur/ha. Padeda sutvarkyti
dokumentus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.
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KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

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

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

Ieško namo Anykščiuose arba
sodybos netoli Anykščių.
Tel. (8-607) 49133.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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

Brangiai perkame

Namą Anykščiuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-613) 47572

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

1-2 kambarių butą Anykščiuose.
Tel. (8-671) 61261.

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.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Mišką su žeme. 6 ha. Kaina
40 000 Eur.
Tel. (8-600) 40863.
Namą prie upės. Miesto centras,
yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Naujos
statybos
namą
Anykščiuose. Yra miesto komunikacijos.
Tel. (8-609) 59321.
Namą Anykščiuose. Kaina
sutartinė.
Tel. (8-620) 45544.
Mūrinį
gyvenamąjį
namą
Kavarske (6 a žemės). Kaina
27 000 Eur.
Tel. (8-606) 86755.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a
sklypu. Naujas stogas, plastikiniai
langai. 7900 Eur.
Tel. (8-683) 91121.  
Gerą sodybą netoli Anykščių
miesto. Labai graži vieta.
Tel. (8-647) 28694.
Tvarkingą butą Anykščiuose.
Gera kaina, patogi vieta.
Tel. (8-609) 59321.
2 kambarių butą Kavarske. Butas
daugiabučio antrame aukšte, be
komunalinių patogumų, šildomas
krosnimis, plastikiniai langai.
Tel. (8-600) 88896.
12 a žemės sklypą su nedideliu
mediniu nameliu Liudiškių soduose (12 000 Eur).
Tel. (8-698) 58235.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.
Kuras
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Tris veršingas telyčias. Mažai naudotą traktorių MTZ-80. Lėkštinius
skutikus BDT-3. Viengubo pjovimo
lentas. Plieno cisterną ant ratų su
siurbliu (1,5 kub. m).
Tel. (8-617) 76838.
12 metų darbinę
Atveža.
Tel. (8-606) 62940.

kumelę.

Kilnojamą šiltnamį. Kaina sutartinė.
Tel. (8-613) 96142.

PIGIAU! Gamintojas parduoda
beržo, uosio pjuvenų briketus.
Pristato.
Tel. (8-698) 55663.

Šienainį (balti rulonai, 6 vnt.).
Kaina derinama.
Tel. (8-601) 96529. Piktagalio k.,
Anykščių sen., Anykščių r.

Lapuočių malkas. Turi sausesnių.
Veža miškavežiu iki 30 kv.cm, kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m.
Tel. (8-604) 12810.

Tralą (rėmas GAZ 51), arklinį
grėblį, nedidelę priekabėlę.
Tel. (8-600) 06015.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

Frezus, lėkštinius skutikus, kultivatorius, trąšų barstomąsias,
sėjamąsias, purkštuvus, rotacines
šienapjoves, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti
savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
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FORD FOCUS.
Tel. (8-610) 91553.

Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

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

nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Gvidonas, Virmantas, Meda,
Ferdinandas, Anelė, Nelė.
kovo 31 d.

2019 m. kovo 30 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė pageidauja tapti rajono savivaldybės
administracijos direktore

Supkit, meskit, mane jauną,
Kad pasiekčiau aukštą kalną Aukštą kalną, viešpatiją,
Kur malonėm didžiom lyja.

Benjaminas, Ginas, Gina,
Kornelija.
balandžio 1 d.
Hugonas, Teodora, Teodoras,
Rimgaudas, Dainora.

Noriu aš valdžioj sėdėti,
Daug matyti ir girdėti,
Noriu būt arčiau prie ponųSpintoj daug turiu sijonų.

mėnulis
Kovo 30 - 31 d. delčia.
Balandžio 1 d. delčia.

Būčiau jiems ne per prasta Tik pažvelk – kokia kakta!
Stuomeninga, išmani...
Būč direktorė šauni!

anekdotas
Šiuolaikinio jaunimo gyvenimo įvairovė: kai pavargsta sėdėti
prie kompiuterio, ima nešiojamąjį
kompiuterį ir persėda ant sofos.

Patirties aš daug turiu Būt ne gėda prie žmonių.
Koalicija išloštų –
Prie jaunų kiek būna pokštų?!

***
Mūsų mentaliteto ypatumai:
greitai randame išeitį iš sunkios
padėties, bet išeiti iš jos nesiskubiname.
***
Petriukas klausia močiutės:
- Močiute, ar nematei mano
LSD tablečių?
- Velniop tas tavo tabletes, ar
matei drakonus virtuvėje?
***
Iš zoologijos sodo pabėgo sargas. Bent jau tokią versiją apie jo
dingimą iškėlė liūtai...
***
Liaudies išmintis byloja: jei
jūsų vyras namuose nieko neveikia, visur palieka neskalbtas
kojines ir sėdi prie televizoriaus,
gurkšnodamas alų, vadinasi - jūs
ta vienintelė, su kuria jam tikrai
gera gyventi.
***
Vakar po varžybų Deividas
Bekhemas, dalindamas autografus, netyčia pasirašė kontraktą su
Anykščių FSK.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Pėdinsiu pas merą tiesiai
Ir išklosiu aiškai, šviesiai:
Juk po Gretos apžavų
Tubiui buvo nesaldu!

NNN redaktorei nežinant
Būsimojoje Anykščių rajono
valdžioje, pagal išankstinį susitarimą, tvirtas pozicijas turėtų
užimti socialdemokratai: partijos
skyriaus pirmininkui Dainiui Žiogeliui žadama rajono vicemero
vieta. Tačiau praėjusį ketvirtadienį paskutiniame Anykščių rajono
tarybos posėdyje buvo matyti socialdemokratams bloga lemiančių
ženklų.
Laikinai mero pareigas einantis
konservatorius Sigutis Obelevičius visiems Tarybos nariams dalijo ženkliukus, bet socialdemokratą Donatą Krikštaponį pamiršo.
Sveikinant kovo mėnesį gimusius,
gėlių buvo įteikta tik konservato-

Vicemeru bus ... Žilvitis

riui Giedriui Klimkevičiui, o socialdemokratas Juozas Juknius liko
be jokio gėlės žiedo... Sulaukęs
socdemų priekaištų, S.Obelevičius
taisė klaidas: tiesa, J.Juknius gėlių
turėjo palaukti, kol sekretorė subėgiojo iki parduotuvės.
,,Toks tvirtas vyras, o gimęs
kovo 8-ąją. Galvojau, čia juokai,
o pasirodo - teisybė“,- tik po papildomo priminimo sveikindamas
J.Juknių, iš nepatogios situacijos
sukosi S.Obelevičius.
Žinia, ne iš piktos valios socialdemokratai net du kartus buvo
užmiršti, bet tai gali būti tam tikri
lemties ženklai. Žiūrėk, kai ateis
eilė į vicemerus siūlyti D.Žiogelį,

ims S.Obelevičius - ir užmirš. Ims
išrinktojo Anykščių mero galvoje
suktis visų Anykščių vaikų darže-

lių pavadinimai - ir pasiūlys galų
gale ne Žiogelį, o kokį Žilvitį iš
kitos stovyklos.

***
„Vėl konservai“, - pagalvojo
trigalvis slibinas, pamatęs atjojantį su juo kautis riterį...
***
Šou verslo taisyklė:
Kuo bjauresnis dainininkės balsas, tuo mažiau ant jos drabužių.
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Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

9 mėn.
EUR
69 (72)

7,00

21,00

40,00

61

4,00

12,00

24,00

36

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
56
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
48
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
32
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.
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Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

